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İBN ABDÜLBERR’İN EL-ECVİBETÜ’L-MÜSTEVꜥİBE ANİ’L-MES İLİ’L-MÜSTAĞREBE MİN
SAHÎHİ’L-BUH RÎ ADLI ESERİ
Social Media Influence on learning English as a Second Language

Salon: A3
Saat: 15.00-18.00

Oturum Başkanı: Doç. Dr. İmran ASLAN, Arş Gör. Dr. Birgül ALICI

Dr. Öğr. Üyesi Sevda KOÇ
AKRAN
Dr. Öğr. Üyesi Sevda KOÇ
AKRAN
Esra DEMİR ÖZTÜRK
Gülşah KURU
Burcu COŞANAY
Gülşah KURU
Esra DEMİR ÖZTÜRK
Burcu COŞANAY
Doç. Dr. İmran ASLAN
Doç. Dr. İmran ASLAN
Mehmet Emin YAŞAR
Doç. Dr. Necdet KONAN
Bekir KARACA
Derya GÜNAY
Yusuf SÖYLEMEZ
Nurgül SÖYLEMEZ

OKUL GELİŞİM MODELİ PROJESİNDEN BEKLENTİLER: OKUL YÖNETİCİLERİNİN
GÖRÜŞLERİ
YENİ ÖĞRETMENLER ODASI TASARIMI MODELİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
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Mukadder Boydak ÖZAN, Zülküf NANTO, Ahmet Alper KARAGÖZOĞLU
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Sevda KOÇ AKRAN
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GÖRÜŞLERİ
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15 TEMMUZ MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU ÇERÇEVESİNDE DEMOKRASİ
KÜLTÜRÜMÜZ
Arş. Gör. Dr. Mehmet Nuri GÜZEL
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, m.nuriguzel@hotmail.com
ÖZET
Demokrasi, yöneticilerin şiddete başvurmadan, kan dökmeden görevden alınmasını sağlar.
Demokrasi, iktidarın elde edilmesinde ve kullanılmasında zora dayalı yöntemlerle bağdaşmaz. Darbe,
güç kullanma / güç kullanma tehdidiyle siyasal iktidarın devrilmesidir. Belirli süreçlerin sonucu olan
darbeler, siyasal kültürle dolayısıyla demokrasi kültürüyle yakından ilişkilidir.
Demokrasi, demokratik değerleri temel almadıkça işlerlik kazanamaz, hukuki ve siyasi bir ideal olan
hukuk devletine ulaşmak şöyle dursun kanun devleti olmayı bile sağlayamaz. İnsan haklarına saygı,
hukukun üstünlüğü, adalet, eşitlik, farklı görüşlere açık olmak gibi evrensel değerlerden
uzaklaşıldıkça darbelere zemin hazırlanmış olur.
15 Temmuz 2016 tarihinde Silahlı Kuvvetler içinde bir grup darbe teşebbüsünde bulunmuştur. Siyasi
partiler darbe teşebbüsü sırasında Meclis’te toplanarak darbe girişimine karşı ortak tavır
sergilemişler, ortak bir bildiri yayınlamışlardır. Bu ortak tutum, darbe teşebbüsünün araştırılması
hususunda da devam etmiş, Meclis’te grubu olan siyasi partiler önerge vererek araştırma komisyonu
kurmuşlardır.
Kısa bir zaman içinde demokratik değerlere sahip çıkma konusundaki bu uzlaşı sona ermiştir. Meclis
araştırma komisyonu başkanlık divanının seçiminde tartışmalar artmıştır. Her ne kadar İçtüzük
hükmü gereği komisyona siyasi parti grupları, Meclis’teki üye sayısı oranında katılacaksa da böyle
özel bir durumda Meclis’te çoğunluğu elinde bulunduran parti diğer partilerin lehine bazı
üyeliklerinden vazgeçebilir veya komisyonun başkanlık divanının oluşturulmasında diğer parti
üyelerine şans tanıyabilirdi.
Demokratik kültürümüzün durumuna ışık tutacak bir diğer nokta komisyon başkanının tutumudur.
Komisyon çalışmaları sırasında komisyon üyelerine İçtüzükte olmamasına rağmen 3 dakika süre
sınırı getirmesi otoriter tutumun bir göstergesidir.
Komisyon çalışmaları sırasında hem iktidar hem muhalefet partisi üyelerinin üslupları farklı
görüşlere açık olunamadığının bir işaretidir. Ayrıca kullanılan kaba üslup insana saygı açısından
eleştirilmesi gerekmektedir.
Araştırma komisyonuna davet edilen kişilerin, her hangi bir yaptırımı olmadığından komisyon
çalışmalarına katılmak istememeleri gerçeklerin ortaya çıkarılmasına engel olmuştur. Komisyon
çalışmalarına bilgi vermek için davet edilen bazı kişilerin ise devlet sırrı gerekçesiyle açık
konuşmamaları şeffaflıkla bağdaşmayacak bir tutumdur.
Çalışmalarını tamamlamasına rağmen raporunu hazırlayıp Meclis’e sunmayan komisyonun bu tavrı
demokratik hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Bu nedenle yapılan araştırmanın detayları
kamuoyu tarafından öğrenilememiştir.
Darbe / teşebbüsleriyle karşılaşmamak için yapılması gerekenlerin başında demokratik değerlere
işlerlik kazandırmak gelmektedir. Demokratik siyasal kültür, demokrasinin bütün kural ve
kurumlarının işler hale getirmede önemli bir yere sahiptir. Başta siyasiler olmak üzere tüm bireyler
insan haklarına ve farklı görüşlere saygı, hukukun üstünlüğü gibi evrensel ilkeleri sahiplenmeli,
içselleştirmeli ve hayata geçirmek için çaba göstermelidir.
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Darbelerle mücadelede dikkate alınması gereken önemli bir husus da darbeci zihniyetin kültürel
kodlarının zayıflatılmasıdır. Otoriter düşüncelerin bir ürünü olan militarizm, darbelerin ana
damarlarından biridir. Milliyetçilik ve feda kültürü de bu düşünce yapısının diğer kaynaklarındandır.
Anahtar Kelimeler: 15 Temmuz, Demokrasi Kültürü, Meclis Araştırması.

www.iksadeurope.org

Page 2

ISBN: 978-605-7811-21-9

INTERNATIONAL EUROPEAN CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES –IV
ABSTRACT BOOK

11-13 OCTOBER, 2019
DİYARBAKIR, TURKEY

90’LARA YEŞİLÇAMDAN BAKİYE KALAN BİR YÖNETMEN: SIRRI GÜLTEKİN
Dr. Öğr. Üyesi Emrah DOĞAN
Bitlis Eren Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü
edogan@beu.edu.tr, emrahdogan79@gmail.com
ÖZET
Türk sinemasına Sırrı Gültekin ilk oyuncu olarak giriş yapmıştır. Kısa bir yönetmen asistanlığından
sonra 1953 yılında yönettiği Aramızda Yaşayamazsın filmi ile yönetmenliğe başlamış ve 2000
yılına kadar da film çekmiştir. Yönetmenlik yaptığı süre boyunca Gültekin, 150 kadar filme
imzasını atmıştır. Gültekin, 1950 yılından 2000 yılına kadar -her 10 yıllık süreci dikkate aldığımız
zaman- Türk sinemasının genel atmosferine uygun filmler yapmıştır. Gültekin ortalama bir
yönetmendir ve onun Türk sinemasına mal olmuş önemli bir filmi yoktur ancak Türk sinemasından
da hiçbir zaman vazgeçmeyen sürekliliği olan bir yönetmen olmuştur. Onun 2000 yılına kadar
sürekli film çevirmesinde Türk sinemasında yaşanan değişim ve dönüşümleri dikkate almış
olduğunu ve bu parelelde filmler yapmasının etkili olduğunu görmekteyiz.
Türk sinemasına 1950’li yıllardan 1990’lı yıllara kısaca genel hatları ile baktığımız zaman; Muhsin
Ertuğrul’un hâkimeyetindeki tiyatrocular döneminden sonra sinemacılar kuşağının ortaya çıkmaya
başladığını, 1960’lı yıllarda sinema endüstrisinin zirve yaptığını, 1970’li yılların ilk yarısında Türk
sinema endüstrisinin daraldığını, 1970’li yılların ikinci yarısında seks filmlerinin Türk sinemasına
hâkim olduğunu, 1980 Askeri Darbesi ile Türk sinemasının içine kapandığını ve 1990’lı yıllarda da
bireysel konular eksenli filmler yapıldığını gözlemleriz. Yaklaşık 40 yıldır Türk sinemasına katkı
sunmuş ancak ortalamayı aşamayan Sırrı Gültekin’in ise sürekli film çekmesi, yukarıda bahsedilen
Türk sinemasının genel eğilimlerime göre filmler çevirmesinden kaynaklanmaktadır.
Bu inceleme ise, yönetmen Sırrı Gültekin’in filmografisini dikkate alarak bir Türk sineması tarihi
okuması yapmayı amaçlamıştır. Gültekin’in ilk filmini çevirdiği yıldan itibaren 2000’li yıllara kadar
hemen her 10 yıllık dönemden bir ya da iki film seçilip filmde anlatılan konu ile dönemin eğilimi
ilk etapta karşılaştırılmıştır. Böylelikle hem Gültekin’in Türk sinemasının belirli dönemdeki genel
eğilimlere göre film yapıp yapmadığı irdelenmiş, hem de onun filmlerinin neden ortalamanın
üzerine çıkmadığı tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sinema Tarihi, Türk Sineması, Yeşilçam, Sırrı Gültekin.
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ABBÂSÎ İKTİDARININ KUR’ÂN KIRAATLERİNİN
SINIRLANDIRILMASINDAKİ ROLÜ
Mutlu SAYLIK
Dr. Öğr. Görv. Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Diyarbakır, TURKEY
mutlusaylik@hotmail.com, orcid.org/0000-0002-1344-9398

ÖZET
Abbâsîler Dönemi’nde Kur’ân kıraatlerinin yedi ile sınırlandırılarak disipline edilmesi Kıraat İlmi
açısında çok önemli bir gelişmedir. Hicri 4. yüzyılın ilk yarısında meydana gelen bu gelişmede
dönemin halife ve bürokratları ile ulemadan bazı kesimlerin önemli bir rolü olmuştur. Hz
Muhammed’in vefatından sonra Hz. Ebû Bekir, dağınık olan Kur’ân ayetlerini bir araya getirirken
Hz. Muhammed zamanında tanınan yedi harf ruhsatına dokunmayarak Kur’ân okuyuşlarına bir
sınırlama getirmedi. Hz. Osman zamanında yanlış okumalar gerekçe gösterilerek Kureyş lehçesi esas
alınarak asıl mushaftan yeni bir mushaf istinsah edildi. Bu mushaflar çoğaltıldı ve belli başlı İslam
merkezlerine gönderildi. Bu mushafların gönderildiği şehirler zamanla kıraat ilminin önemli
merkezleri oldu. Başlangıçta Mekke, Medine, Kûfe, Basra ve Şam gibi şehirlerde yoğunlaşan Kur’ân
kıraatı çalışmaları, Abbâsîler döneminde kıraat ilminin gelişmesiyle birlikte Bağdat, Mısır, Endülüs
ve daha birçok yere kadar yayıldı. Kıraat merkezlerinde Kur’ân dersi veren kıraat âlimleri kelimeler
ve telaffuz ilgili öğrendikleri farklı okuyuşlar arasında kendi tercihlerini ortaya koyarak eğitim
veriyorlardı. Zamanla kıraat âlimlerinden bazıları okuyuşlarıyla ön plana çıktı. Bu süreçte bazı
âlimler üzerine tercihlerin yoğunlaşması ilk kıraat ekollerini oluşmasını sağladı. Abbâsîlerin ilk
döneminde sahih kıraatlerin sayısının epey fazla olduğu görülmektedir. Ebû Ubeyd Kâsım b. Sellâm
kıraate dair kitabında yirmi beş, İbn Cerîr et-Taberî kıraatle ilgili eserinde yirmi kıraati
zikretmektedir. Abbâsîler döneminde h. 4. yüzyılda kıraat alanında İbn Mücahid’le birlikte Abbâsî
yönetiminin de desteğiyle kıraatlerde bir sınırlamaya gidildi. İbn Mücahid kraatle ilgili bir eser
yazarak sahih kıraatleri yedi ile sınırlandırdı. Medine’de Nâfi‘ b. Abdurrahman, Mekke’de İbn Kesîr,
Kûfe’de Âsım b. Behdele, Hamza b. Habîb ve Kisâî, Basra’da Ebû Amr b. Alâ ve Şam’da İbn Âmir’in
kıraatinden meydana gelen bu yedili sistem Abbâsî halife ve yöneticilerinin desteğiyle ilim
dünyasında ilgiyle karşılandı ve kabul gördü. Kıraatlerin sınırlandırılmasını dönemin Abbâsî
halifeleri Kâhir-Billâh (929, 932-934), Râzî-Billah (934-940) ile Hacip Sellâme et-Tolûnî ve Vezir
İbn Mükle gibi bazı yöneticiler destek verdi. Abbâsî iktidarının verdiği destekle kıraatların disipline
edilmesi devletin bir din politikası olarak benimsendi. İstenilen usul ve esaslara uygun olmayan
kıraatleri tercih edenler uyarıldı. Bu bağlamda dönemin ünlü kıraat âlimlerinden İbn Miksem ve İbn
Şenebûz gibi bazı âlimler belirlenen yedi sahih kıraat dışında bazı kıraatleri okudukları gerekçesiyle
yargılandı baskı gördü, tövbe ettirildi.
Anahtar Kelimeler: Abbâsî, Halife, Kıraat, İbn Mücahid, İbn Şenezur, İbn Miksem
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AHMED YESEVİ’DEN YUNUS EMRE’YE UZANAN GELENEK İZLERİ ÜZERİNE BİR
İNCELEME
Gülşah GÖDEK
Yozgat Bozok Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili
Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Yozgat / TÜRKİYE
ÖZET
Bu çalışmada, Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanarak yazmış olduğu şiirlerle ve mutasavvıf kişiliğiyle
Türk edebiyatında çok önemli bir yer edinmiş olan Ahmed Yesevi ile kendisinden sonraki bir yüzyılda
yaşamış olan ve Türkçenin ifade gücünü en güzel biçimde eserlerine yansıtmış olan Yunus Emre’nin
dünya görüşlerinin ve tasavvufi görüşlerinin şiirlerine yansıyan benzer yanları üzerinde durulmuştur.
Öncelikli olarak da hem Ahmed Yesevi’nin hem de Yunus Emre’nin hayatlarına ve edebi kişiliklerine
dair özet niteliğinde bilgiler verilmiş ve esas konu dini ve sosyo-kültürel bağlamda alt yapısı
sağlamlaştırılarak verilmeye çalışılmıştır. Her iki şairin şiirlerinden örneklerle yola çıkılarak benzeşen
yönler üzerinde –temasal ve dilbilgisel açıdan-durulmuştur. Böylelikle söz konusu çalışmada Yunus
Emre’nin Ahmed Yesevi’den etkilenip etkilenmediği sorusuna da cevap bulunmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ahmed Yesevi, Yunus Emre, tasavvuf, dilbilgisi, benzerlik.
A EXAMİNATION ON THE TRACES OF TRADITION FROM
AHMED YESEVI TO YUNUS EMRE

Abstract
In this study, Yunus Emre, who lived in the next century with Ahmed Yesevi, who has gained a very
important place in Turkish literature with his poems he wrote from Central Asia to Anatolia and with
his mysticism personality, reflected in the poems of world views and Sufi views of Yunus Emre, who
has reflected the power of Turkish expression in his works in First of all, a summary of both Ahmed
Yesevi and Yunus Emre's lives and literary personalities was given and the main subject was tried to be
given by consolidating the substructure in religious and socio-cultural context. The poems of both poets
have been focused on similar aspects –especial thematic and grammatical-by starting with examples.
Thus, the question of whether Yunus Emre was affected by Ahmed Yesevi was tried to be answered.
Keywords: Ahmed Yesevi, Yunus Emre, sufism, grammar, similarity.
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ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİNDE YAZI ve SÜSLEME GELENEĞİ
(ANKARA ASLANHANE CAMİİ ÖRNEĞİ) *
Dr. Öğr. Üyesi Özgür ÇETİNTAŞ
Bitlis Eren Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
ocetintas@beu.edu.tr, ozgurcetintas@gmail.com
ÖZET
Günümüzde Türk-İslam sanatları olarak adlandırdığımız hüsn-i hat, ebru, tezhip, minyatür ve
diğerleri bugün bildiğimiz form ve seviyelerine yüzyıllar içine ulaşmışlardır. İslam Peygamberinin
“Allah güzeldir, güzeli sever ” hadisi ve Kur’an-ı Kerîm’in insan ruhuna hitap etmesi; Müslüman
sanatçılar tarafından da göze hitap edecek şekilde yazılıp süslenmesi çabasını ortaya çıkarmıştır.
İslam sanatlarının temelini oluşturan hüsn-i hat, belki de peygamberin teşvikiyle ortaya çıkmıştır.
Hz. Muhammed’in özellikle besmele yazılırken vahiy kâtibi olan Hz. Ali’ye; sin harfinin uzun, mim
harfinin belirgin olacak şekilde yazılması hususunda yaptığı yönlendirmeler anlatılan
rivayetlerdendir. Güzel yazı zaman içerisindeki gelişimini pek çok materyal üzerinde sürdürmüştür.
İlk dönemlerde hurma yaprağı, ceylan derisi, parşömen gibi malzemeler üzerine yazılan yazı,
zaman ve teknoloji ilerledikçe kâğıt, ahşap, cam, seramik ve taş gibi başka malzemelere de
uygulanmıştır. Özellikle camilerin minber, mihrap, kitabe ve başka yapı elemanlarında yazı ve
süsleme kullanımı, İslam sanatının geleneği haline gelerek ilk devirlerden günümüze kadar
sürmüştür. Bu araştırma, yazı ve süsleme sanatlarının İslam sanat dalları arasındaki yeri ve
öneminin yanı sıra, mimari eserlerde yazı ve süsleme kullanımı hakkında bilgi vermek amacıyla
hazırlanmıştır. Yapılan araştırmada Anadolu Selçuklu döneminin önemli camilerinden Ankara
Aslanhane Camii’ndeki yazı ve süsleme elemanları örneklemi bu araştırmanın inceleme konusunu
oluşturmaktadır. Ankara Aslanhane (Ahi Evran) Camii, tipik Anadolu Selçuklu Dönemi ahşap
direkli camilerine güzel bir örnektir. Cami içerisinde ve dış mekânlarda görülen devşirme taşları
dönemin karakteristik özelliklerini taşımaktadır. Bu camide alçı, ahşap, kalemişi, tuğla süsleme gibi
birçok süsleme tekniği bir arada görülebilmektedir. En önemli özelliklerinden birisi olan çini
mozaik tekniği ve minberde kullanılan çakma kündekâri tekniği Anadolu Selçuklularının estetik
seviyesini ortaya koyması bakımından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: İslam Sanatı, Hüsn-i Hat, Bitkisel Süsleme, Kalemişi, Geometrik Süsleme.
* Bu çalişma 2017 yılında hazırlanan "13. yy. Anadolu Selçuklu Mimarisinde Selçuklu Sülüsü" başlıklı
doktora tezinden türetilmiştir..
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ARAP EDEBİYATINDA “KALEM” KONULU LÜGAZLER
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nafi ARSLAN
Siirt Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
m.nafiarslan@hotmail.com
ÖZET
Lügaz, özellikleri belirtilerek bir nesnenin adının bulunması istenen, genellikle manzum bir söz
sanatıdır. Türkçedeki bilmece terimi Arapçadaki lügaz kavramının karşılığı olarak kabul edilebilir.
Lügazler lafız ve mâna lugazları olarak iki temel kısma ayrılır. Lafız lugazlarının birçok çeşidi
bulunmaktadır. İki kelimeyi bitişik yazmak, tersinden okumak, nokta değişikliği yapmak ve birden
çok anlamı olan kelimelerin uzak veya zıt anlamlarını kast etmek bunlardan bazılarıdır. Mâna
lugazlarında ise bir şeyin vasıfları zikredilerek adının bilinmesi istenmektedir.
Arap edebiyatında yazı yazma aracı olan kalem, birçok şiir, hikaye ve diğer edebî anlatılara konu
olmuş, hakkında çok söz söylenmiştir. Kalemin konu olduğu sahalardan birisi de lügazlerdir. Bu tür
lügazlerde genellikle kaleme ait bazı nitelikler başka varlıklara benzetilmek suretiyle zikredilmekte
ve muhatabın kalem cevabını bulması istenmektedir. Yine kalem ürünü olan kitapların meclislerde
okunmasından yola çıkılarak kalem o meclislerde görülen bir şahıs kabul edilmiş, bazı lügazlarde
kalemin dili olmadığı halde konuşmasından söz edilmiştir. Lügazlerde kalemin bilendikçe
kısalması; ömrü uzadıkça boyunun kısalması olarak tarif edilmiştir. Birçok lügazde onun
mürekkebi, yiyeceğine benzetilmiş; kağıt üzerinde yazması yürümeye, divite konulması ise yürüyüp
işini yaptıktan sonra geri dönmesine benzetilmiştir, Lügazlerde kalem ile ilgili ön plana çıkarılan
özelliklerinden biri onun keskin ucudur. Bazı beyitlerde onun bu özelliği daha keskin olan başka
nesnelere benzetilerek vurgulanmış ve muhatabın kalem cevabını bulup bulamayacağı test
edilmiştir. Sessiz ve donuk bir şekilde duran bir kalem, usta eller arasına girip hareket etmeye
başladığında adeta sessizliğini bozmakta ve dile gelmektedir. Dili, ve kalbi olmayıp işitme yetisine
da sahip olmayan kalemin, eller arasında konuşmaya başlayarak sırlara tercüman olması lügazlere
konu olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Arap edebiyatı, lügaz, kalem.
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ASR-I SAADET DÖNEMİ ŞAİRLERİNİN ŞİİRLERİNDE HZ. MUHAMMED
TASAVVURU
Mutlu SAYLIK
Dr. Öğr. Görv. Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Diyarbakır, TURKEY
mutlusaylik@hotmail.com, orcid.org/0000-0002-1344-9398
ÖZET
Hz. Muhammed’in yaşadığı, Kur’an-ı Kerîm’in nâzil olduğu, İslâmiyet’in tebliğ edilip tam anlamıyla
uygulandığı zaman dilimini ifade eden Asr-ı Saadet Dönemi, Müslümanların daima özlem duyduğu,
ideal görüp model aldığı bir zaman dilimi idi. Bu dönem Arapların kendine has özellikleri ihtiva eden
bir şiir kültürü vardı. Araplar gerek sosyal hayatlarında birbirileri ile mücadelelerinde gerekse
birbirleri ile olan sevgi ve muhabbetlerinde şiiri çokça kullanırlardı. Araplar kendi aralarındaki duygu
ve düşüncelerini şiirle dile getirirken nefreti hicivle, sevgi ve muhabbeti de medih ile mısralara
dökerlerdi. Hz. Muhammed peygamber olarak görevlendirildikten sonra ona olan nefretlerini
şiirleriyle ortaya koyan şairler olduğu gibi, Müslüman olup İslâm karşıtı şairlere karşılık veren ve onu
öven şairler de vardı. Müslüman şairler, Allah ve Resülünü, İslâm davasını hicveden şairlerin
hicivlerini bertaraf etmek ve Hz. Muhammed ve İslâm davasını methetmek için büyük bir çaba sarf
ederlerdi. Bu şairlerin bir kısmı Hz. Muhammed’in eğitim ve terbiyesinden geçmiş, ona yakın olan
arkadaşlarıydı. Diğer bir kısmı ise İslâm fetihleriyle Müslümanların saflarına geçen bazı meşhur
şairlerdi. Bu şairler de şiirlerinde İslâm’ı ve Hz. Muhammed’i över, meziyetlerini mısralarla dile
getirirlerdi. Bundan dolayı Asr-ı Saadet Döneminde şairlerin şiirlerinde, Hz. Muhammed ile ilgili
anlayış ve tasavvurun mahiyeti çalışmamızın ana eksenini oluşturdu. Ancak çalışmamız Asr-ı Saadet
Döneminde yaşayan meşhur bazı şairlerin övgü şiirliyle sınırlandırıldı. Bu bağlamda dönemin Hz.
Muhammed tasavvurunu ilk önce onun yakın arkadaşları olan ünlü şairler, Hassan b. Sabit, Ka’b b.
Malik, Abdullah b. Revaha’nın, daha sonra İslâm fetihleriyle birlikte Müslüman olan şairler, Ebû
Kays Sırmete, Abdullah b. Ziba’ra, Ebû Süfyan b. Haris, Enes b. Züneym ed-Diyeli, Â‘şa b. Kays,
Nabigatü’l Ca‘di, Ka‘b b. Züheyr gibi şairlerin şiirlerinden örnekler seçerek ortaya koymaya çalıştık.
Anahtar Kelimeler: Asr-ı Saadet, Hz. Muhammed, Tasavvur, Şair, Şiir
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EFFECT OF SACCHAROSE CONSUMPTION ON WEIGHT IN YOUNG WISTAR RATS
(EXPERIMENTAL OBESITY)
BENYOUB Nor Eddine1
MERZOUK Hafida
GHORZI Hafeda1
1 : University of TLEMCEN - ALGERIA
BENYOUB Nor Eddine benyoubnoreddine@yahoo.fr
MERZOUK Hafida : hafidamerzouk_2@hotmail.com , GHORZI Hafeda : hafeda.g@gmail.com
ABSTRACT

Currently overweight and obesity are major global public health problems in addition to the
coexistence of obesity and undernutrition in developing countries. Weight gain in early childhood is
an established risk factor for obesity, and excess body weight persists in early childhood and
adulthood.
Sugars are present in the diet as both a natural component of foods such as fruits and dairy products,
but are also added to a wide range of other foods and beverages. Added or free sugars refer to those
added by the producer, the cook or the consumer, but also those naturally present in sugary drinks,
syrups, fruit juices and fruit concentrates. The role of the consumption of sugars and the
consequences of the consumption of sugars on health, in particular in liquid form, in the
development of obesity and its metabolic and cardiovascular complications is increasingly well
established.
The rats used in our study are one-month-old young rats weighing 70 + -5g and divided into 2
groups consuming the same diet except that the control rats drink tap water and Experimental rats
receive a sweet water at 30% white table sugar. After the experimentation period of 30 and 90 days,
respectively, there was a clear difference in weight gain with respect to the duration of the
experiment and comparison with the control rats.The consumption of table sugar (sucrose) and
"liquid" calories have a large role and could favor the development of obesity and its complications
as well as chronic diseases and will become serious metabolic and cardiovascular problems. The
present study can provide important insight into the role of sugary drink consumption as a cause of
overweight gain in young rats consuming 30% more sugary beverages than those consuming simple
water.
Several public health authorities are proposing to reduce added sugars and introduce a tax on sodas
in the hope of reducing sugar consumption and have advised children to invite them to change their
drinking behavior, and have made recommendations to limit the consumption of added sugars, food
and sugary drinks, to combat obesity and its metabolic complications and which could therefore
have a significant impact on public health, and to recommend to young people the consumption of
more cereals, fruits and vegetables, eggs, fish and lots of waters, activities and physical exercises
while limiting the sedentary lifestyle and addiction to screens.

Keywords: Obesity, young rats, added sugars, sugary drinks, weight.
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BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARINDA BDS 701 GEREĞİ KİLİT DENETİM
KONULARININ BİLDİRİLMESİ
Mehmet Ünsal MEMİŞ
Doç. Dr., Çukurova Üniversitesi, mmemis@cu.edu.tr
ÖZET
İşletme yönetimleri tarafından hazırlanan ve sunulan finansal tablolar, işletmelerin finansal bilgi
kullanıcılarına bilgi sunma araçlarıdır. Bu tablolar, sunulan bilgilerin güvenilirliğini tesis etmek
üzere bağımsız denetim sürecinden geçmektedirler. Bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar,
finansal bilgi kullanıcıları açısından daha güvenilir olarak kabul görmektedir. Bağımsız Denetçiler
tarafından yürütülen denetim süreci özet bir rapor hazırlanarak sonlandırılmaktadır. Denetçinin
görüşünü oluşturan bu raporlar olumlu, şartlı, olumsuz ve görüş bildirmekten kaçınma şeklinde
olmaktadır. Denetçinin görüşüne göre rapordaki paragraf sayısı belirlenmektedir.
Bağımsız denetim raporlarında yer alan bilgilerin finansal bilgi kullanıcıları açısından daha
açıklayıcı ve bilgilendirici olmasını sağlamak üzere yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Kamu
Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Bağımsız Denetim
Standardı (BDS) 701”Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi” ile
birlikte 2017 mali yılına ilişkin finansal tablolardan itibaren denetim raporlarında kilit denetim
konularına da yer verilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. BDS 701 ile bağımsız denetim
raporlarında kilit denetim konularına yer verilmesi ve bu hususta bağımsız denetçilerin
sorunluluklarını ortaya koymak amaçlanmıştır.
Kilit denetim konuları, incelenen dönemler ait finansal tabloların denetimi sürecinde, bağımsız
denetçinin mesleki muhakemesine göre denetim süresince dikkat gösterdiği konulardan en fazla
önem arz eden konulardan ibarettir. Denetçi mesleki muhakemesi ile belirlemiş olduğu kilit denetim
konularını üst yönetime bildirir ve bu konular arasından seçilen hususlara denetim raporunda kilit
denetim konuları başlığı altında ilave bir paragraf ile yer verir. Ticari alacakların geri
kazanılabiliriliği, stoklar ve değerlemesi ile hasılatın kaydedilmesi gibi hususlar kilit denetim
konuları arasında yer almaktadır.
Bağımsız denetim raporlarında BDS 701 gereği Kilit Denetim Konularına Yer verilme zorunluluğu
sonrasında, bağımsız denetim raporları, daha şeffaf ve daha açıklayıcı bir hal almıştır. Bu sayede
finansal bilgi kullanıcılarının denetim raporlarından olan beklentilerinin karşılanma düzeyi
artmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bağımsız Denetim Raporu, Kilit Denetim Konuları, Finansal Tablolar
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GRAFİK TASARIM ÜRÜNÜ OLARAK AFİŞ TASARIMININ GÖSTERGEBİLİMSEL
ÇÖZÜMLEMESİNE BİR ÖRNEK
Barış AYDIN
Dicle Üniversitesi
barissaaydin@gmail.com.tr
ÖZET
İletişim ve tüketim çağının popüler grafik tasarım ürünü olan afiş, hedef kitlenin algısını tetikleyerek
harekete geçirmektedir. Tasarım düzleminin görsel hiyerarşi ve odak noktası, afiş tasarımında sırasıyla
hangi ime algıyı yoğunlaştırılması gerektiği noktasında hedef kitleyi yönlendirmektedir. Hedef kitle ile
etkileşim açısından afiş tasarımı geldiği konum ile geçmişten çok farklı bir seviyede bulunmaktadır. Bu
bağlamda, grafik tasarımcılar ya da sadece tabir olarak afiş tasarımcıları, hızlı bir değişim ve globalleşme
içinde olan bir dünyada daha fazla anlaşılır olabilmeli ve bunu gerçekleştirmek için tasarımlarında birden
fazla im ve belirli kriterler kullanmalıdır. Bu imler ve kriterler çerçevesinde afiş tasarımları, hedef
kitlelerle görsel bir yol ile iletişim kuran ve kısa bir zaman diliminde algılanma hedefini güden bir
grafiksel tanıtım aracı ve ürünü durumuna gelmiştir. Bu grafik tasarım ürünün temel amacı, tanıtımın
yanı sıra, hedef kitleyi etkilemek, beğenisini cezbetmek, onları yönlendirmek ve ürünü ulaşmaya çalıştığı
kitleye satarak bu amacı gerçekleştirmektir. Popüler bir grafiksel ürün olan bu olgu, hedef kitleye
dolaysız bir şekilde en kısa zaman diliminde ulaşma yetisine sahip olduğundan görsel iletişim noktaları
olan televizyon, gazete ve web siteleri gibi çok tercih edilen tanıtım araçlarından daha fazla tercih
edildiğini ifade etmek mümkündür. Bundan ötürü kurumsal bir kimliğe sahip olan kurumlar/kuruluşlar,
ürettikleri ürünü ya da sundukları hizmeti satmak için bu popüler görsel iletişim aracından mümkün
olduğunca faydalanmaktadırlar. Bu bağlamda bir ürünün satılması ya da hizmetin tanıtılması gereken yer
ulaşılmak istenen hedef kitlenin içinde bulunduğu toplumdur. Bundan dolayı, grafik tasarımcı bir afişi
tasarlarken hedef kitlenin, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel durumunu, geleneklerini, göreneklerini,
içinde bulunulan yer ve dönemi, beğenileri gibi ögeleri göz ardı etmeden bu olguyu gerçekleştirmek
zorundadır. Bu çalışmada grafik tasarım ve popüler ürünlerinden bir olan afiş tasarımı kavramlarıyla
beraber bahsedilen olgular çerçevesinde seçilen bir afiş tasarımı, göstergebilimsel çözümleme yöntemi
kullanılarak analiz edilmiştir. Böylece, seçilen afiş tasarımında anlatılmak istenen bilgilendirme, afişte
kullanılan yöntem ya da yöntemler, vurgu yapılan ögeler ve afişin içeriğiyle hedef kitlenin
yönlendirilmesi incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Görsel İletişim Tasarımı, Grafik Tasarım, Afiş Tasarımı, Göstergebilim
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POSTMİNİMALİZM, ROBERT MORRIS VE ÇEŞİTLİLİK
Barış AYDIN
Dicle Üniversitesi
barissaaydin@gmail.com.tr
Doç. Dr. Güzin AYRANCIOĞLU
Gazi Üniversitesi
guzin@gazi.edu.tr
ÖZET
Sanat kavramı, içinde bulunduğu zamana uygun bir dönüşüm ve değişim içinde bulunmuştur. Bu
dönüşümler ve değişimler içinde yirminci yüzyılın başlarında günümüze kadar gerçekleşen sanatsal
akımların, hareketlerin ya da eğilimlerin eş zamanlı bir şekilde yaşanması, çağın sanatçıları için
birden fazla sanat akımı içinde aktif bir şekilde sanatlarını gerçekleştirme olanağı vermiştir.
Böylece, içinde bulunulan zamanın gerektirdiği farklı sebeplerden dolayı, sanat alanında soyut
anlatım zaman ile paralel bir dönüşüm ve değişim göstermiştir. 1960’lı yıllarda ortaya çıkan ve
varlığını günümüze kadar sürdürmeyi başaran Kavramsal Sanat, Minimalizm, Enstelasyon, Proses
Sanat ile birlikte zaman diliminin sanatsal akımları, hareketleri ve çalışmanın ana konusu olan
Postminimalizm algısı bu durumu ifade etme şekillerinden bazıları olduğu görülmektedir. Bu
durum sanatçı için modern dünya değerleri karşısında, sanatını icra etme eylemini sorgulayarak
fütürist kimliğini açığa çıkarma fırsatı mümkün olmuştur. Ayrıca sanatçıların daima bir arayışta ve
deneysel girişimlerde olmalarıyla birlikte dönemin sanat akımları ya da hareketleri arasında
sınırların belirgin olmamasından ötürü, sanatçıların hangi akımda veya harekette yer aldıklarına
karar vermenin güçleşmiştiği görülmektedir. Bu durum sanatçılara, bir akımdan veya hareketten bir
diğerine geçme ya da aynı anda birkaç hareketin veya akımın içinde bulunma fırsatı vermiştir. Bu
sebepten ötürü dönemin sanatçılarını, bir sanat akımına veya hareketine ait olduğunu ifade etmek
eksik bir söylem olabilmektedir. Minimalizm ve Kavramsal Sanat ile birlikte değişen ve gelişen
sanatsal düşünce algısı, sanat kavramının manasını ve sunum biçimini tartışmaya açmıştır. Plastik
Sanatlar anlayışını tekrar biçimlendiren bu sanatsal akımlar/hareketler, yeni düşüncelerin varlığını
somutlaştıran, geleneksel ögelerden indirgediği sanat eserini, “nesne (obje)” biçiminde var
olmasıyla birlikte “fikir/düşünce” ile de gerçekleştirilebileceği algısını gündeme taşıyan sanat
fikrini yapılandırmıştır. Bu bağlamda, 1960’lı yılların başlarında ortaya çıkan Minimalizm’in
tartışılan ve kabul edilmeyen düşünceleri/fikirleri, Postminimal düşüncenin var olmasına zemin
hazırlamıştır. Postminimalizm anlayışı, farklı materyal ve teknikler ile kendini göstermiştir. Bu
farklılığı anlatım biçimi olarak kabul eden ve çalışmalarında hayatta geçiren Robert Morris, bu
çalışmanın ana temasını anlatabilmekte için seçilmiştir. Böylece tercih edilen bu sanatçı ve eserleri
üzerinden Postminimalizm kavramı açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Postminimalizm, Minimalizm, Robert Morris

www.iksadeurope.org

Page 12

ISBN: 978-605-7811-21-9

INTERNATIONAL EUROPEAN CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES –IV
ABSTRACT BOOK

11-13 OCTOBER, 2019
DİYARBAKIR, TURKEY

ÖTEKİLEŞTİRMENİN PARODİSİ: SOSYAL MEDYANIN CAPS/MEME KÜLTÜRÜNDE
BAYBURT TEMSİLLERİ
Öğr. Gör. Savaş Keskin
Bayburt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO, savaskeskin@bayburt.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. İmran Uzun
Bayburt Üniversitesi Teknik Bilimler MYO, imranuzun@bayburt.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Emine Taş
Bayburt Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO, etas@bayburt.edu.tr
ÖZET
Bayburt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü tarafından desteklenen
‘Türkiye’nin Mega Kentlerinde Bayburt’un Medyatik Gerçekliği ve Algılanma Biçimleri: Bir TeleGerçeklik Sorunsalı’ projesinin bir bölümünden uyarlanan Bu çalışma, sosyal medya otonomisinde
üretilmekte olan caps/meme dinamiğinin kültürel temsil gücünü ve karakterini, ötekileştirici tutumun
yönlendirildiği bir temsil nesnesi olan Bayburt özelinde anlamaya çalışmaktadır. Son dönem sosyal
medya eğlencelik kültüründe caps/meme üretimlerine konu edilerek farklı varyasyonlarda mizahi
temsilleri dolaşıma sokulan Bayburt, geleneksel ötekiliğine ek olarak sosyal medyatik ötekilik
özelliklerini yüklenmiştir. Bu çalışmada, Türkiye’de caps/meme geleneğinin öncü sosyal
platformlarından olan İnciCaps’te tespit edilen Bayburt konulu 38 caps içerik analizine tabi tutulmuş,
çeşitli kategorilerde gösterilen ötekileştirici tutumun açığa çıktığı mizahi temsil düzlemi anlatılmıştır.
Çalışmanın bulgularına göre, Bayburt’un temsil edildiği caps/meme üretimleri salt ve basit birer
empatik oluşum değil, aksine ötekileştirmenin ve farklılaştırmanın ardında yatan ideolojik bakışın
somutlandığı bir boyuttur. Capslerde olup biten temsilleştirme aksiyonları bilinçli bir sosyal temas ya
da karşılaşmanın bağıl unsuru değildir; bilakis bilinçaltında kurbanlaştırılan, şeytanlaştırılan ve
‘ben/biz’ kimliğinden olan seçkinleri yüceltmeye yarayan akıl dışı bir eylemliliktir. Empatinin
özneler açısından önemi, diğerinin konumundan kendini incelemek ve diğeri ile kurulması beklenen
ilişkileri bir ayna eğretilemesi bazında kendinden yola çıkarak tanımaktır. Oysa sosyal medyanın
empatik olduklarını düşünen kullanıcı profilleri, egemen edinçlerini uyarladıkları mizah dilinde,
‘öteki’ olana yönelik ifadelerini bir empatiden daha çok antipati özelinde pratikleştirmektedir.
Antipati ise doğrudan ya da dolaysal dışlamanın, ayrımcılığın ve yok saymanın yoğunlaştığı kitle
psikolojisi nedeniyle gemin azıya vurduğu ve diğergamlığın tesirini yitirdiği toplumsal
prodüksiyonlara doğru bir kayma yaratmaktadır. Bu nedenle Bayburt’u da içine alan caps/meme
mizah anlayışı, anlık gülmelerin kurulduğu, aşındırıcı, yıkıcı ve çoğu kez pejoratif ve nobran bir dil
ile sürdürülür.
Anahtar Kelimeler: Bayburt, Sosyal Medya, Temsil, Caps/İnternet Meme
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TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE SAĞLIK
Doç. Dr. Ahmet ÇOBAN
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, ahcoban@gmail.com
Dyt. Betül TOPAL
Dicle Üniversitesi Rektörlüğü
ÖZET

Sağlık, bireyler için yaşamın temel vazgeçilmezidir. Toplumlar, gelecekleri için sağlıklı
bireyler yetiştirmeyi öncelikli hedef olarak görmektedirler. Bireylerin sağlıklı yetişmelerinde,
eğitim önemli bir konuma sahip bulunmaktadır. Ülkeler, bireylerin sağlıklı yaşama bilincine sahip
olmaları için, eğitim sistemlerinde yapılandırmaya çaba göstermektedirler.
Tarih boyunca eğitim sistemleri, sağlık bilincine sahip ve sağlıklı bireyler yetiştirmeyi temel
amaç olarak değerlendirmiş ve bu amaç çerçevesinde eğitim-öğretim sürecini düzenlemeye
çalışmışlardır. Türk Eğitim Sisteminin, sağlıklı bireylerin yetişmesi için, Okulöncesi, ilköğretim ve
ortaöğretim kademelerinde sağlık konusuna yer verme açısından incelenmesi, bir araştırma konusu
olarak önem arz etmektedir.
Araştırmanın amacı, Türk Eğitim Sistemini sağlık konusu açısından incelemektir. Bu temel
amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
1.Türk Milli Eğitiminin Genel Amacında sağlıkla ilgili yer alan ifadeler nelerdir?
2.Okulöncesi Eğitimin Amaçlarında sağlıkla ilgili yer alan ifadeler nelerdir?
3.İlköğretimin Amaçlarında sağlıkla ilgili yer alan ifadeler nelerdir?
4.Ortaöğretimin Amaçlarında sağlıkla ilgili yer alan ifadeler nelerdir?
5.İlköğretim
a.Haftalık Ders Çizelgesinde sağlıkla ilgili dersler nelerdir?
b.Bu derslerin amaçlarında sağlıkla ilgili yer alan ifadeler nelerdir?
c.Bu derslerin konularında sağlıkla ilgili yer alan ifadeler nelerdir?
d.Bu derslerin kazanımlarında sağlıkla ilgili yer alan ifadeler nelerdir?
6.Ortaöğretim
a.Haftalık Ders Çizelgesinde sağlıkla ilgili dersler nelerdir?
b.Bu derslerin amaçlarında sağlıkla ilgili yer alan ifadeler nelerdir?
c.Bu derslerin konularında sağlıkla ilgili yer alan ifadeler nelerdir?
d.Bu derslerin kazanımlarında sağlıkla ilgili yer alan ifadeler nelerdir?
Araştırma ile ilgili verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında, nitel araştırma
yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Öncelikle, Milli Eğitim Temel Kanun,
Okulöncesi, İlköğretim ve Ortaöğretim Yönetmelikleri sağlıkla ilgili ifadeler açısından
incelenmiştir. Daha sonra, ilköğretim ve ortaöğretim haftalık ders çizelgelerinde sağlıkla ilgili
derslerin olup olmadığına bakılmış; bu derslerin konuları, amaçları ve kazanımlarında sağlıkla ilgili
ifadeler tespit edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen veriler, tablolarla ifade edildikten sonra
değerlendirmeler yapılmış; sonuçlara ve önerilere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tük Eğitim Sistemi, Amaçlar, Kazanımlar, Sağlık.
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TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN AMAÇLARINDA BİREY NİTELİKLERİ
Doç. Dr. Ahmet ÇOBAN
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi ahcoban@gmail.com
ÖZET
Her toplum, kendi bireylerinin belli başlı niteliklere sahip olmasını istemektedir. Toplumlar
bu isteklerini, yapılandırdıkları eğitim sistemi aracılığı ile gerçekleştirilmeye çalışırlar. Eğitim
sistemleri, toplumların bu isteğini genel amaçlar ve kurumların amaçlarını belirlerken dikkate almak
zorundadırlar. Çünkü yetiştirilecek bireyler, toplumların geleceği açısından büyük önem arz
etmektedir. Dolayısıyla bireylerin nitelikleri, eğitim sistemlerinin amaçlarında yerini almaktadır.
Diğer eğitim sistemlerinde olduğu gibi, Türk Eğitim Sistemi de toplumun beklentilerine
uygun bireyler yetiştirmek için, belirlediği amaçlarda temel niteliklere yer vermiştir. Genelde eğitim
sistemi, özelde eğitim kurumları eğitim-öğretim sürecinde bu amaçlarda belirtilen niteliklere göre
öğrencileri yetiştirmekte ve geleceğe hazırlamaktadır. Okulöncesi eğitim kademesinden
yükseköğretim kademesine kadar her aşamada yer alan amaçlar, bir sonraki amaçların
gerçekleştirilmesinde önkoşul niteliğe sahip bulunmaktadır. Bir önceki eğitim kademesinin amaçları
gerçekleşmediği takdirde, sonraki eğitim kademelerinin amaçlarının gerçekleşmesinde sorunların
yaşanması kaçınılmazdır. Bu nedenle, eğitim sürecinde planlama, uygulama, değerlendirme ve
geliştirme sorumluluğu taşıyan öğretmenler ve öğretim elemanları, öğrencilerin nitelikleri ile ilgili
karşılaştıkları sorunların nedenini, bir önceki eğitim kademesine bağlamaktadırlar.
Araştırmanın amacı, Türk Eğitim Sisteminin amaçlarını birey nitelikleri açısından incelemek
ve gerekli değerlendirmeleri yapmaktır. Bu temel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap
aranmıştır:
1.Türk Milli Eğitiminin genel amacında yer alan birey nitelikleri nelerdir?
2.Okulöncesi Eğitimin amaçlarında yer alan birey nitelikleri nelerdir?
3.İlköğretimin amaçlarında yer alan birey nitelikleri nelerdir?
4.Ortaöğretimin amaçlarında yer alan birey nitelikleri nelerdir?
5.Yükseköğretimin amaçlarında yer alan birey nitelikleri nelerdir?
Araştırma ile ilgili verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında, nitel araştırma
yöntemlerinden doküman incelemesinden yararlanılmıştır. Öncelikle, Milli Eğitim Temel Kanun,
Okulöncesi, İlköğretim, Ortaöğretim Yönetmelikleri ve Yükseköğretim Kanunu birey nitelikleri
açısından incelenmiştir. Daha sonra birey nitelikleriyle ilgili ifadelerin analizi yapılarak kategorik
bir sınıflandırma oluşturmaya çalışılmıştır. Elde edilen veriler, tablolarla ifade edildikten sonra

değerlendirmeler yapılmış; sonuçlara ve önerilere yer verilmiştir.
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ÇOCUKLARIN OKUL BAHÇELERİYLE HAYALLERİNDEKİ OKUL BAHÇELERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI
Esra DEMİR ÖZTÜRK
Muş Alparslan Üniversitesi, e.demir@alparslan.edu.tr, ORCID:0000-0003-4996-0355
Gülşah KURU
Muş Alparslan Üniversitesi, g.kuru@alparslan.edu.tr, ORCID: 0000-0003-2428-9972
Burcu COŞANAY
Muş Alparslan Üniversitesi, b.cosanay@alparslan.edu.tr, ORCID:0000-0002-8337-3851
Öz
Bu araştırmanın amacı, çocukların okullarındaki mevcut okul bahçeleriyle hayallerindeki okul
bahçelerinin karşılaştırılmasıdır. Araştırma, nitel araştırma modellerinden biri olan fenomenolojik
(olgu bilim) model kullanılarak yapılandırılmıştır. Çalışma, 2018-2019 öğretim yılı bahar
döneminde Muş ilinde gerçekleşmiştir. Çalışma grubunda yer alan öğrencilerin belirlenmesinde,
amaçlı örneklem türlerinden maksimum çeşitlilik örneklem türü seçilerek bu doğrultuda
örneklemde yer alacak katılımcılara ulaşılmaya çalışılmıştır. Muş ilinde, Milli Eğitim Bakanlığı’na
bağlı beş anaokulundan bu şekilde belirlenen her okuldan 5 olmak üzere 25 öğrenci çalışma
grubunu oluşturmuştur. Araştırma, 2018-2019 öğretim yılının bahar döneminde gerçekleştirilmiştir.
Veriler, her okuldan seçilen 5 çocuğun okul bahçesine yönelik çizdikleri resimler yoluyla
toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Analiz sürecinde
verilerin benzer özelliklerine göre ana tema, kategori ve kodlar oluşturulmuştur. Çalışmanın
güvenirlik hesaplaması için Miles ve Huberman’a (1994) ait güvenirlik hesaplama formülünden
yararlanılıp analiz sonuçları sayısallaştırılarak %92’lik uyum sonucu ile çalışma güvenilir kabul
edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular sonucunda, çocukların kendi okul bahçelerinin
özelliklerini içeren resimleri incelendiğinde bahçelerini renksiz, eğlencesiz olarak boş, oyun
aktivitelerinin olmadığı bir bahçe olarak, yeşil alanı yetersiz olarak, sert zeminden oluşan alan
olarak ve sınırlandırılmış bir bahçe olarak resmettikleri bulunmuştur. Çocukların hayal ettikleri okul
bahçelerinin özelliklerini içeren resimleri incelendiğinde okul binasını ve çevresinin rengârenk,
eğlenceli bir bahçe olarak hayal ettikleri, çeşitli oyun aktivitelerinin olduğu bir bahçe olarak, su
parkurunun olduğu bir bahçe olarak, yeşil alandan oluşan bir bahçe olarak ve hayvanların olduğu
bir bahçe olarak resmettikleri görülmüştür. Çocukların çizimlerinden yola çıkarak mevcut
bahçelerinde yer almayan özellikleri hayallerindeki bahçe resimlerinde yer verdikleri söylenebilir.
Okul bahçelerinin çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun bir şekilde düzenlenmesi ve çocuk
isteklerine bahçe düzenlemelerinde yer verilmesi önerilebilir.
Anahtar Sözcükler: Çocuk resimleri, okul bahçeleri, hayal dünyası

COMPARISON OF CHILDREN'S SCHOOL GARDEN AND SCHOOL GARDEN IN THE
DREAM
Abstract
The aim of this research is to compare the existing school gardens in children's schools with the
school gardens of their dreams. The research was structured using the phenomenological model,
which is one of the qualitative research models. The study was conducted in Muş province in the
spring term of 2018-2019 academic year. In the determination of the students in the study group, the
maximum diversity sample type was chosen from the purposeful sample types and the participants
to be included in the sample were tried to be reached. In the province of Muş, 25 students, 5 from
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each of the five preschools of the Ministry of National Education, formed the study group. The
research was conducted in the spring semester of the 2018-2019 academic year. Data were collected
through pictures drawn by 5 children selected from each school for the schoolyard. Content analysis
method was used in data analysis. In the analysis process, the main themes, categories and codes
were created according to the similar characteristics of the data. For the reliability calculation of the
study, the reliability calculation formula of Miles and Huberman (1994) was used and the results of
the analysis were digitized and the study was accepted as reliable with a 92% compliance result. As
a result of the findings obtained from the study, when the pictures of the children including the
characteristics of their own school gardens were examined, it was found that they depicted their
gardens as a colorless, leisureless empty garden, no playground activities, insufficient green area,
hard ground area and a limited garden. When the pictures of the school gardens that children dream
of are examined, they paint the school building and its surroundings as a colorful, fun garden, a
garden with various play activities, a garden with a water track, a garden with green area and a
garden with animals. It was observed. Based on the drawings of the children, it can be said that the
features that are not included in their existing gardens are included in the garden pictures of their
dreams. It may be suggested that school gardens should be arranged in accordance with the age and
developmental characteristics of the children and that children's wishes should be included in the
garden arrangements.
Key Words : Children's Pictures, school gardens, dream world
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SOSYAL MEDYA VE AKIŞKANLAŞAN DİNİ KİMLİKLER
Dr. Mustafa Derviş DERELİ
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Din Sosyolojisi Anabilim Dalı
e-mail: mddereli@gmail.com
Bu çalışma, “dini kimlikler, etkileşimin yeni yüzü olan sosyal paylaşım ağlarında nasıl
akışkanlaşmaktadır?” temel araştırma probleminden hareket etmektedir. Akışkanlaşma kavramı,
gündelik hayatımızı büyük ölçüde kuşatma eğiliminde olan sosyal medya ağlarının dinamik ve
hareketli niteliğine karşılık gelmesinin yanı sıra temelde fiziki/offline dünya ile online düzlemin,
postmodernite kuramcılarının öne sürdüğü gibi birbirinden mutlaka farklılaşması gerekmediği ve
dolayısıyla bu uzamlarda ortaya çıkan (dini) kimliklerin birbirini beslediği düşüncesine vurgu
yapmaktadır. Bu bakımdan çalışma, literatürdeki yaygın görüşün aksine, içerisinde yaşadığımız
offline dünyanın “gerçek”, online ortamların ise “sanal” ya da “sahte” olduğu kabulünü kökten
reddederek böyle bir etiketlemenin isabetli olmadığını savlamaktadır. Nitekim hemen her yaştan
kullanıcının online-offline uzamlar arasında sürekli geçişler yapması, hangi eylemin gündelik hayat
düzleminde, hangisinin ise online uzamda gerçekleştirildiğini dahi muğlak hale getirmiştir. İnternetin
ortaya çıktığı ilk dönemlerden farklı olarak online ağlara çoğunlukla kendi isimleriyle katılan ve
hayatın pek çok veçhesinden birini oluşturan dini alana dair de görüş ve düşüncelerini paylaşan
kullanıcıların dindarlıkları, bu iki uzamın geçişkenliğinde görünür olmaktadır. Gün geçtikçe bireyler
nezdinde yaygınlığını artıran sosyal medya ortamlarının kimliği dönüştürdüğü kadar dini alanda da
köklü değişimlere sebebiyet verdiğine dikkat çekmesi, offline ve online uzamlara “gerçek” ya da
“sanal” şeklinde kategorik bakmamak gerektiğini ve bu iki uzamın geçişkenliğinde dini kimliklerin
akışkanlaştığını öne sürmesi, çalışmanın önemini açıkça ortaya koymaktadır. Bu açıdan çalışmamız,
hem teorik arka plandan hem de saha bulgularından hareketle sosyal medyadaki kimliklere ve dini
kimliklere etraflıca odaklanan ilk araştırma olarak belirmektedir. Sosyal medyaya yansıyan kimlikleri
ve dini kimlikleri yorumlamanın kendi tabiatında var olan güçlükleri aşmak ve meseleyi daha etraflı
bir şekilde analiz ederek kullanıcıların oradaki var oluşu ve online eylemleriyle ilgili daha derin bir
bakış açısı elde edebilmek amacıyla çalışmada nitel saha araştırması uygulanmış ve bu çerçevede
derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Pek çok dikkat çekici bulguya ilave olarak temelde
bireylerin sosyal medya mecralarında gündelik hayattakiyle ya birebir örtüşen ya da büyük ölçüde
benzeşmekle birlikte online ağların mahiyeti sebebiyle ondan bir nebze farklılaşabilen dini kimlikler
ürettikleri ve dindarlığın bu akışkanlık içerisinde deneyimlendiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Dini Kimlik, Akışkanlaşma
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ABONELİK SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA
İLİŞKİN İLAMSIZ TAKİP
Derya BULUTTEKİN
Arş. Gör., Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, buluttekind@gmail.com
ÖZET

7155 sayılı “Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin
Başlatılması Usulü Hakkında Kanun”un (ASKATK) 01.06.2019 tarihinde yürürlüğe girmesiyle icra
hukuku bakımından ayrı ve özel bir takip yolu hukuk sistemimize girmiş; bu takip yolu
diğerlerinden farklı olarak İcra ve İflas Kanunu dışında düzenlenmiştir.
İlamsız bir takip yöntemi olan bu takip yolunun Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP)
bünyesinde oluşturulan Merkezi Takip Sistemi (MTS) üzerinden başlatılması ve haciz aşamasına
kadar tüm işlemlerin bu sistem üzerinden yürütülmesi gerekmektedir (ASKATK m. 1). Bu takip
yolu, yalnızca abonelik sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup
bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan para alacaklarına ilişkin olarak yapılacak
ilamsız bir takip yolu olup abonelik sözleşmesinin her iki tarafı değil yalnızca abonelik hizmeti
veren tarafın zorunlu olarak başvurup kullanabileceği bir yoldur. Abonelik sözleşmesinin diğer
tarafı olan tüketicilerin, abonelik sözleşmesinden kaynaklanan bir alacakları olursa genel hükümlere
göre takip yürütmeleri gerekmektedir.
Abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin takipler ASKATK’da
belirtilen usul dışında başka bir şekilde başlatılamaz ve yürütülemez. Böyle bir durumun varlığını
tespit eden icra memurunun kendiliğinden gözetip talebi reddetmesi gerekir.
Alacaklı takip başlatmak için icra dairesine bir başvuru yapmadan elektronik ortamda
UYAP bünyesindeki MTS üzerinden kendi isteği ile takibi başlatabilmektedir. Bu sebepten
kaynaklı olarak diğer takip yolları ile takibin kesinleşmesi aşamasına kadar birtakım farklılıklar
göstermektedir.
Bu çalışmada abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin takip yolunun
özellikleri ve bu takip yolunun özellikle icra hukukuna hakim olan ilkeler bakımından sakıncaları
ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Abonelik sözleşmesi, ilamsız takip, para alacakları

www.iksadeurope.org

Page 19

ISBN: 978-605-7811-21-9

INTERNATIONAL EUROPEAN CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES –IV
ABSTRACT BOOK

11-13 OCTOBER, 2019
DİYARBAKIR, TURKEY

İLAMLI İCRA YOLU İLE ÇOCUK TESLİMİ VE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ
KURULMASI
Derya BULUTTEKİN
Arş. Gör., Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, buluttekind@gmail.com
ÖZET

Anayasa ile güvence altına alınmış olan aile, toplumun temeli ve çocuklar da toplumun
geleceğidir. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle annenin ve çocukların korunması için
gerekli tedbirleri alır ve bunun sağlanması için teşkilatlarını kurar (AY m. 41). Buna rağmen İcra ve
İflas Kanunu’nda çocuk teslimi ile ilgili hükümler sanki bir taşınır malın teslimi gibi
düzenlenmiştir. Öyle ki iki taraf sistemi üzerine kurulan icra hukuku mantığına uygun olması adına,
çocuk teslimine ilişkin yürütülen takipte talepte bulunan taraf alacaklı, diğer taraf borçlu olarak
adlandırılmaktadır.
Her ne kadar uluslararası sözleşmelerden etkilenilerek (örneğin 4949 sayılı Birleşmiş
Milletler Çocuk Haklarına İlişkin Sözleşme) çocukların teslimi sırasında pedagog, psikolog veya
çocuk gelişimcisi gibi bir uzmanın, bunların bulunmadığı yerlerde bir eğitimcinin hazır bulunması
İİK m. 25/b ile düzenlenmişse de ülkemizde pek çok yerde hem bu kişilerin bulunmaması hem de
alacaklının bu kişilerin masraflarını karşılamakta zorlanacak olmasının bir sonucu olarak çoğu
zaman bu maddenin uygulanması zorlaşmaktadır.
Hem kanunlarımızda (Türk Medeni Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu) hem de ülkemizin
taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde (Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına İlişkin Sözleşme,
Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi) çocuğun üstün yararının
korunmasından bahsedilmektedir. Çocuğun üstün yararının korunması adına başta anne babalar,
çocuğu kendi aralarındaki mücadelenin bir unsuru olarak görmemeli ve çocukların haklarını
gözeterek çocuk teslimini ya da çocukla kişisel ilişkinin kurulmasını sağlamalıdırlar. Kanunlarda da
birtakım düzenlemeler yapılmalı ve çocuğun teslimi sırasında icra görevlileri ve kolluk
görevlilerinden ziyade çocuk konusunda uzman kişilerin etkin rol oynaması sağlanmalıdır.
Bu çalışmada ilamlı icra yolu ile çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasının
detayları, özellikle çocuk bakımından sakıncaları ve buna ilişkin çözüm önerileri anlatılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, çocuk teslimi, ilamlı icra, çocuğun üstün yararı
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DİJİTAL HİKÂYE ANLATICILARININ ‘UZAKTAN’ EĞİTİM FAALİYETLERİ:
DİDAKTİK YOUTUBER PRATİKLERİNİN ELEŞTİRİSİ
Türker ELİTAŞ
Dr. Öğr. Üyesi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, turkerelitas@gmail.com

ÖZET
Sosyal medyanın dönüştürücü kelebek etkisi, sosyal yaşamın kurumsal yapılarını ve insana has
davranış kalıplarını enformel örüntüler eşliğinde sürekli yeni biçimlere sokmaktadır. Bir tele/uzak
iletişim türevi olarak bilgisayar aracılı ilişkilere imkan sunan sosyal medya, bireylerin öznel
tasarımlarını evrenselleştirmesinin önünü açmıştır. Geleneksel medya karşısında edilgen konumda
bulunan izleyici, sosyal medyanın katılım ve öz-yayıncılık fonksiyonları sayesinde birçok konu
hakkında, kaynağı sorgulanmayan veri girişleri yaparak toplumsal hakikatler üzerinde belirleyici
olmaktadır. Bireylerin esnek ve kurumsal yapılar tarafından kontrol edilmesi güç yayıncılık
deneyimleri, toplumsal anlatıların geçirdiği dönüşümü de göstermektedir. Toplumsal bir eylemin
sosyal medyaya uyarlanırken geçirdiği transformasyon, tarihsel ve geleneksel stoklardan beslenen
kurumsal hareketlerin köken kaybı yaşamasının ve yozlaşmasının müsebbibi olabilmektedir. Bu
çalışmada, dijital çağın mobilize ve medyatik enstrümanlarını bir araya getirerek anlamlı
kompozisyonlar üreten hikaye anlatıcılarından olan Youtuberların, müstakil hesaplarında
paylaştıkları ‘didaktik’ içeriklerin, formel ve bilimsel eğitim pratikleri ile çatışıklıkları saptanmakta
ve bu yaygın pratiğin özgün özelliklerinin eleştirel betimlemesi yapılmaktadır. Analoji ve rasyonel
dayanaklardan yoksun bu eğitsel pratiğin, Youtuber ve takipçileri arasındaki ilişkilerde belirleyici rol
oynaması, özellikle Y ve Z kuşağı temsilcilerinin ‘öğrenme’ bilinçlerini denetlemekte ve bilgiye karşı
seçicilik dirençlerine etki etme potansiyeli taşımaktadır. Çalışmanın örneklem birimlerini teşkil eden
‘Ruhi Çenet’ ve ‘Yok Artık’ Youtube kanalları, kişisel ve kolektif hesaplar olmalarının yanı sıra,
popülerlik göstergeleri de dikkate alınarak seçilmiştir. Çalışmada bulgulara ulaşmak için çalışma
alanındaki içerikler gözleme tabi tutulmuş ve toplanan verilerden yola çıkılarak betimsel analiz
gerçekleştirilmiştir. Çalışma bulguları, Youtuberların eğitsel pratiklerinin, formel eğitim
geleneğinden farklı bir öğretici-öğrenci ilişkisini yarattığını ve bu yeni türün çıktısı olarak beliren
öğrenme kültürünün eğitimin kurumsal hinterlandını deforme edecek kodlar içerdiğini ortaya
koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Youtuber, Eğitim, Dijital Hikaye Anlatıcılığı, Youtube, Formel Eğitim
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DİJİTAL KAMUSAL ALANLARDA ‘ÖTEKİ YERLER’ HAKKINDA KAMUOYU
ÜRETMEK: EKŞİ SÖZLÜK’TEKİ BAYBURT KONUŞMALARI ÜZERİNE ELEŞTİREL
BİR İNCELEME
Öğr. Gör. Savaş KESKİN
Bayburt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO, savaskeskin@bayburt.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. İmran UZUN
Bayburt Üniversitesi Teknik Bilimler MYO, imranuzun@bayburt.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Emine TAŞ
Bayburt Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO, etas@bayburt.edu.tr
ÖZET
Topluluk çıkarlarının aleni katılımlar organizasyonu ve sınıfsal farklılıkların parantez içine
alındığı eşitlikçi yaklaşımlar odağında müzakere edildiği kamusal alanlarda, fikirlerin ve kanaatlerin
bir nihayete erdirilmesi için temsili aksiyonlar yaşanır. Kamusal alanlar sembollerin birliği ya da
mücadelesi üzerinden temsili niteliğini sürekli yineler. İçeriklerin tasarlanması ve taşıdıkları kilit
sembolik değerler, toplumsal hafızanın derinliklerindeki bir kolektifi desteklemek ya da yıkmak üzere
kurgulanmış olabilir. Bireylere ortak dünya görüşü oluşturan ve toplumsal uzlaşının anahtar kelimesi
sayılan kamuoyu, kamusal alanlarda üretilir ve kamusal alanlar çoğu zaman fiziksel ve coğrafi
uzamlarla sınırlı olmaktan çıkar, kitle iletişim sistemine ve sosyal medyaya doğru genişler. Ancak
sosyal medyada Bayburt gibi ‘öteki yerler’ hakkındaki kamusal düşünce inşasının tarafları arasında
eşit koşullar ve karşılıklı saygınlığa dayalı bir etkileşim yoktur. Bu nedenle Bayburt temsillerinde
sosyal medyanın bir kamusal alan gibi işlemediği açıkça ifade edilebilir. Stereotipler, deneyimlerin
ve toplumsal davranışların yönünü tayin eden cemiyet güçlerinin, bir gruba, yere ya da olgulara
yönlendirilmiş tanımlayıcı/kimliklendirici sayıltıları ve kabulleridir. Doğrudan deneysel ya da
duyumsal tecrübenin geçerli olmadığı stereotip üretiminde, diğeri hakkındaki bilginin kaynağı
genellikle egemen dille kurulan niteleyicilere, duygulanımlara, kanaatlere ve ideolojik biçimlenişe
bağımlıdır. Yurttaşlığın ve yerli olmanın orkestral nizamını içeren ve sınırları belirleyen stereotipler,
yabancının ya da dışarıda olanın gerçekliğini kaplayarak, onu kuran anlamın tüm özelliklerine ve
sembolik göstergelerine çökelir. Böylece taraflar arasındaki kimlik mücadelesinin ‘Biz’ hesabına
güçlenmesi için kalıp yargılar icat edilmiş olur. Doğulu bir imge olarak Türkiye’de ‘öteki yerler’
arasında sayılması gereken Bayburt hakkındaki sosyal medyatik üretimler gözlendiğinde, ‘hiç
gidilmemiş’ bir yerin anatomisine hükmeden ideolojik söylemlerin genellikle sentetik bir nefretten
ve ileri fantezilerden çıkageldiği görülür. Bu çalışmada, kitlesel kamuoyunu belirmede önemli bir
güç ve kamusal alan haline gelen Ekşi Sözlük’teki ‘Bayburt’ başlığı altında yapılan konuşmalar
üzerinde bir içerik analizi yapılmıştır. Bayburt’un buralardaki temsil biçimini ideolojik imgelemler
ve ötekileştirici oryantalist düşünce bağlamında çözümlemeyi amaçlayan bu çalışmada, girdiler birer
kod olarak toplanmış ve kategorisel olarak tartışılmıştır. Bir kimlik temsiliyetinin arkeolojisini içeren
çalışma bulgularına göre, Bayburt’un tanınma ve yanlış tanınma sorunsalını kuran kimlik imajları,
orayı ziyaret etmeyen kitlelerin siyasi, dini ve kültürel ötekileştirmeleriyle güçlendirilen nefret
söylemlerini yoğunlukla barındırmaktadır. Buralarda işleyen kamusal uzlaşı, Bayburt’u bir öteki yer
olarak yeniden üretmekte ve çeşitli kalıp yargılarla kimliklendirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bayburt, Ekşi Sözlük, Kamusal Alan, Kamuoyu, Ötekileştirme

www.iksadeurope.org

Page 22

ISBN: 978-605-7811-21-9

INTERNATIONAL EUROPEAN CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES –IV
ABSTRACT BOOK

11-13 OCTOBER, 2019
DİYARBAKIR, TURKEY

ARKTİK YÖNETİŞİMİNDE ARKTİK KONSEYİ’NİN YERİ 1
Arş. Gör. Adnan DAL
Fırat Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevlisi
Yalova Üniversitesi Doktora Öğrencisi, adal@firat.edu.tr

ÖZET
Kuzey Kutup Dairesi içerisinde yer alan Arktik Bölge son yıllarda iklim değişikliğinin vahim
sonuçlarıyla mücadele etmektedir. Küresel ısınmanın etkisiyle bölgeki buzulların erimesi beraberinde
hem fırsatlar hem de zorluklar taşımaktadır. İklim değişikliğinin etkisiyle enerji kaynakları, ulaşım,
turizm gibi ortaya çıkan ekonomik fırsatların yanında bölge aynı zamanda ekolojik bir felaket ile de
karşı karşıya kalmaktadır. Enerji kaynakları açısından zengin Arktik Bölge’de buzulların erimesi söz
konusu enerji kaynaklarından faydalanmada bölgedeki ülkelere önemli fırsatlar sunmaktadır. Ayrıca
ulaşıma elverişli hale gelen kutup deniz rotaları da geleneksel rotalardan daha az maliyetli olması
nedeniyle özellikle ticari gemicilik bakımından cazip gelmektedir. Öte yandan çevre kirliliği, hayvan
türlerinin yok olması, yerli halkların yaşam tarzlarının baskı altında olması gibi nedenlerle
ekosistemin bozulması, Arktik için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu noktada Arktik Konseyi,
20.yy’ın sonlarında kurularak bölgede mevcut fırsat ve zorlukları yönetmeye aday olmuştur.
Sürdürülebilir kalkınma ve çevrenin korunması gibi önemli konular üzerine eğilen Konsey hem tüm
Arktik devletlerini bünyesinde bulundurması, hem de son yıllarda bölgede önemli bir yere sahip üç
önemli bağlayıcı anlaşmanın ortaya çıkmasını sağlaması Arktik için önemli sonuçlar doğurmuştur.
Konsey aynı zamanda önemli çalışma gruplarıyla ve yerli halkları temsil eden sürekli katılımcılarla
kurumsal mekanizmasını güçlendirmeyi başarmıştır. Dolayısıyla, küresel etkiye sahip Arktik
siyasetinde Arktik Konseyi’nin yeri ve önemi araştırılmaya değerdir. Bu çalışmada amaç, söz konusu
Konsey’in bölgedeki sorunlarla nasıl mücadele ettiğini, farklı stratejilere sahip Arktik devletlerini bir
arada tutmayı nasıl başardığını ve bölgede ne ölçüde işbirliği tesis ettiğini analiz etmektir. Bu yönde
bir analiz, küresel etki kapasitesine sahip sorunlarla nasıl mücadele edilebileceğine çözüm sunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Arktik Konseyi, fırsatlar, zorluklar, işbirliği

Bu çalışma Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda yazmakta olduğum
doktora tezinden esinlenmiştir.
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ÇATIŞMADAN İŞBİRLİĞİ’NE ARKTİK SİYASETİ’NİN DÖNÜŞÜMÜ 1
Arş. Gör. Adnan DAL
Fırat Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevlisi
Yalova Üniversitesi Doktora Öğrencisi, adal@firat.edu.tr
ÖZET
Arktik Bölge son yıllarda dünya gündemini yoğunlukla meşgul etmektedir. Özellikle iklim
değişikliği ile birlikte söz konusu bölge hem ciddi bir fiziksel değişime maruz kalmakta, hem de
politik açıdan bir dönüşüm sürecine girmektedir. Sözgelimi, Soğuk Savaş’ın bitimine kadar
devletlerarası mücadelelerin değerlendirildiği jeopolitik yaklaşımın etkili olduğu bölgede, savaş
sonrası ciddi bir evrilmeye tanık olunmuştur. Bu evrilme süreci önce çevresel kaygılarla şekillenmiş,
ancak bölgenin fosil yakıtlar (özellikle petrol ve doğalgaz) açısından zengin olmasının
değerlendirilmesiyle birlikte ekonomik çıkarların bir öncelik halini aldığı bir işbirliği sürecine
dönüşmüştür. Böylelikle bölgede devletlerarası çatışma senaryolarının minimize olduğu, daha çok
işbirliği mekanizmalarının faaliyete geçirildiği yeni bir politik döneme girilmiştir. Arktik siyasetinin
değerlendirileceği bu çalışmada amaç, bölgede yeni politik formülasyonların tercih edildiğini
göstermektir. Bu bağlamda, Soğuk Savaş döneminde hakim olan jeopolitik perspektif yerine bölgede
jeoekonomik bir sürecin başladığı söylenebilir. Bu nedenle, son yıllarda Arktik Bölge ile ilgili
literatürde neoliberal perspektifin ağırlığını hissettirdiği söylenebilir. Arktik Bölge ile ilgili kaleme
alınan bu çalışma, bu perspektif ışığında değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Arktik, çatışma, dönüşüm, işbirliği

TRANSFORMATION OF ARCTIC POLITICS FROM CONFLICT TO COOPERATION

ABSTRACT
In recent years, the Arctic Region has been predominantly occupying the world agenda. Especially
owing to climate change the region in question has been exposed to a critical physical change, while
on the other hand it is politically entering a process of transformation. To illustrate, whereas
geopolitical perspective evaluating interstate struggles had been active till the end of the Cold War,
there has been a considerable change after the Cold War. The aforesaid process firstly is shaped by
environmental concerns, then, thanks to assessments regarding hydrocarbon potential of the region it
is evolved into a cooperative period which prioritizing economic interests. Thus, a new political
period was initiated in which interstate conflict scenarios were minimized and cooperative
mechanisms were activated in the region. The aim of this study is to indicate that the new political
Bu çalışma Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda yazmakta olduğum
doktora tezinden esinlenmiştir.
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formulations are preferred in the region. In this context, it could be said that instead of jeopolitical
perspective prevailing during the Cold War, a geoeconomic process started in the region. Thanks to
this reason, in recent years the fact that neoliberal perspective has been dominant within the literature
regarding the region. This paper interested in Arctic Region has been evaluated in the light of this
view.
Keywords: Arctic, conflict, transformation, cooperation
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TERCİH ETTİKLERİ TELEVİZYON
PROGRAMLARI VE TERCİH NEDENLERİ
Devrim ERGİNSOY OSMANOĞLU
Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik Ve Psikolojik
Danışmanlık Anabilim Dalı
Televizyon, icat edildiği günden bu güne kadar tüm dünyada eğlence ve zaman geçirme
biçiminin en yaygın aracı olmuştur. Yetişkinler kadar çocuklar da televizyondan etkilenmektedirler.
Çocukların yaşına, gelişim düzeyine ve izledikleri program içeriklerine bağlı olarak televizyondan
olumlu ya da olumsuz biçimde etkilendikleri görülmektedir. Özelikle cinsellik, ölüm, kan, kavga ve
savaş gibi şiddet içeren programlar çocuklar üzerinde derin izler bırakabilmektedir. Çocukların
bilişsel, sosyal ve psikolojik gelişimlerinin temellerinin küçük yaşlarda oluştuğu düşünüldüğünde
söz konusu yayınların çocuklar üzerindeki etkisinin incelenmesi önemli ve gereklidir. Çünkü
televizyon izlemenin bir yaşam biçimi haline geldiği günümüzde, tercih edilen kanal veya
programların, çocuklara gönderdikleri mesajların içerikleri onların bilişsel, sosyal ve psikolojik
sağlıklarını etkilediği birçok çalışmayla ortaya konulan bir gerçektir. Bu çalışmanın amacı da orta
öğretim öğrencilerinin, ulusal kanallarda yayınlanan programlardan hangilerini tercih ettiklerini ve
tercih etme gerekçelerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma evreni, Cevriye Tatiş Ortaokulunda
öğrenim gören 5 ve 7. sınıfta öğrenim gören toplam 39 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmaya
katılan öğrencilerin 18’i (%46) kız öğrenci, 21’i (%54) erkek öğrencidir. Ortaokul öğrencilerinin
yaş aralığı 10-14 arasında değişmektedir. Çalışma grubunun verileri toplam 7 açık uçlu sorudan
oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu ile elde edilmiştir. Görüşmeler yüz yüze yapılmıştır.
Görüşmelerden elde edilen verilere göre tercih edilen programlar cinsiyete göre farklılık
göstermektedir. Özellikle erkek öğrencilerin %76’sı içeriği kavga, silahlı çatışma, alkol ve
uyuşturucu madde satıcılığı ya da kullanımı gibi konuları işleyen dizileri beğendiklerini ifade
etmişlerdir. Kız öğrencilerinin sıklıkla tercih ettiği programların içeriklerine bakıldığında ise %38’i
romantik ilişkiler, %23’ü aile ilişkileri ve dram olduğu belirlenmiştir. Erkek öğrenciler bu
programları tercih etme sebeplerini; karakterlerin güçlü, cesaretli olması, iyi dövüşebilmesi,
programın aksiyon ve heyecan dolu olması ile açıklamışlardır. Kız öğrenciler ise bu programları
tercih etme sebeplerini; karakterlerin fiziksel görüntülerinin güzel olması, kendi ayaklarının
üzerinde durabilmesi, sabırlı, öfkesini belli etmeyen ve fedakâr olmaları ile açıklamışladır. Tüm bu
sonuçlara bakıldığında görüşme yapılan ve yaşları 10-14 arası olan çocukların hiçbiri eğitici içeriği
olan ya da bilimsel nitelik taşıyan programları tercih etmemiştir. Özellikle ailelerin orta öğretime
devam eden ve yaşları küçük olan çocuklarının izlediği programları denetlemediği, içeriklerine
dikkate etmediği belirlenmiştir. Pedegojik açıdan uygun olmayan hatta birçok olumsuz etkisinin
olduğu bu televizyon programlarının hem aileler tarafından hem de yasalarla denetlenmesi
gerekmektedir. Televizyonun toplumun yararına, toplumun hizmetinde bir kitle iletişim aracı olarak
önemini ve işlevselliğini koruyabilmesi için yayın içeriklerinin hem yetişkinler hem de çocuklar
için bilişsel, sosyal ve psikolojik gelişimi destekler nitelikte olması gerekmektedir. Bu tarz bir
yaklaşım şüphesiz toplumların geleceği olan çocukların da gelişimlerine olumlu yönde
yansıyacaktır.
Anahtar kelimeler: Medya ve çocuk, Televizyon programları ve çocuk
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EBÛ ŞÂME el-MAKDİSÎ’NİN HAYATI ve ESERLERİ
Nesrişah SAYLAN
Dr. Öğr. Ü. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Kur’ânı Kerîm Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı
Assistant Professor, University of Firat Faculty of Theology
Department of Reading the Qur’an and Qıraat Science.
Elazığ, Turkey
nsaylan@firat.edu.tr

ÖZET
Tam adı Ebü’l-Kâsım Şihâbüddîn Abdurrahmân b. İsmâîl b. İbrâhîm el-Makdisî olan Ebû Şâme,
uzman kıraat âlimlerindendir. H. 599’da Dımaşk’ta doğmuştur. Sol kaşının üzerindeki büyükçe bir
ben sebebiyle “benli” anlamına gelen Ebû Şâme lakabıyla meşhûr olmuştur. Ayrıca çeşitli ilimler
üzerindeki ihtisası sebebiyle “zülfünûn” olarak da anılmıştır. Ayrıca müellif; Şihâbüddîn, Ebü’lKâsım ve Ebû Muhammed lakablarıyla da tanınmıştır Ebû Şâme birçok ilim dalıyla uğraşmış ve
mukrî, muhaddis, müfessir, fâkîh, mütekellim, tarihçi gibi vasıflarla nitelenmiştir. Henüz küçük bir
çocukken ilim öğrenmeye başlayan Ebû Şâme, on yaşını tamamlamadan Kur’ân’ı ezberlemiştir.
Daha sonra kıraat tahsiline başlamıştır. Olgunluk çağını da ilim öğrenmeyle geçirmiştir. Ebû Şâme;
Âdiliyye ve Rükniyye medreselerinde ders vermiş, ayrıca Eşrefiyye Dârülhadîsi şeyhliğine
getirilmiştir. Kendi ifadesine göre ömrünün büyük bir kısmını ve mesaisinin çoğunu şer’i ve edebi
ilimleri öğrenmeye vermiştir. Müellif; tefsir, hadis, fıkıh, kıraat, dil ve tarih gibi ilimlerin hemen
hemen her alanında eserler vermiştir. Ebû Şâme’nin özellikle el-Murşidü’l-veciz adlı eseri kıraat
ilminde önemli bir yere sahiptir. el-Mürşidü’l-vecîz, Kur’ân-ı Kerîm’in yedi harf üzere nâzil
olduğunu bildiren, “el-ahrufü’s-seb‘a” yani “yedi harf” hadisi ve bunun meşhûr kıraatlerle ilgisi
konusunda yazılmış ilk müstakil eserdir. Bu eser müellifinin kıraat konularında uzman bir âlim
olması, yedi harf konusuna tahsis edilen ilk ve tafsilatlı bir eser olması, müellifin sadece kendinden
önceki âlimlerin görüşlerini vermekle yetinmeyip kendi görüş ve düşüncelerini de çalışmasında dile
getirmiş olması, eserin kendinden önce yazılan fakat günümüze ulaşmayan birçok eserdeki
görüşleri günümüze aktarması ve sonrasında yazılan eserlere kaynaklık etmesi bakımından önemli
bir klasik eserdir.
Anahtar Kelimeler: Kur’ân, Kıraat, Ebû Şâme, Murşidü’l-vecîz, Yedi Harf
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CEZA MUHAKEMESİNDE BASİT YARGILAMA USULÜ
Esma YALÇINKAYA
Arş. Gör., Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, esma_ykaya@hotmail.com
ÖZET
Hukuk sistemimizde önemli değişiklikler öngören Yargı Reformu Stratejisi
Belgesi’nin TBMM Adalet Komisyonu tarafından kabul edilen ilk paketi ceza yargılamaları
bakımından basit yargılama usulüne ilişkin hükümler içermektedir. Buna göre Asliye ceza
mahkemesince, iddianamenin kabulünden sonra adli para cezasını ve/veya üst sınırı iki yıl
veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda basit yargılama usulünün
uygulanmasına karar verilebilecektir. Söz konusu suçlar, 6545 sayılı 28/06/2014 tarihli Kanun
ile sulh ceza mahkemelerinin kaldırılmasından sonra asliye ceza mahkemesinin görev alanına
alınan suçlardır. Basit yargılama usulü ile basit nitelikte kabul edilen bu suçlar için yapılacak
yargılamanın farklılaştırılıp hızla sonuçlandırılmasının amaçlandığını söyleyebiliriz.
Basit yargılama usulüne ilişkin düzenleme incelendiğinde, genel hükümlere göre
yapılacak yargılamadan çok farklı bir usulün söz konusu olacağını görülmektedir. Buna göre
basit yargılama usulü; savunma ve beyanların taraflar tarafından yazılı olarak bildirilmesini
öngörmekte; duruşma yapılmaksızın ve dahi Cumhuriyet savcısının görüşü alınmaksızın
hükmün açıklanabileceği hüküm altına alınmaktadır.
Mahkemece basit yargılama usulüne göre yapılan yargılamalar sonucunda verilecek
hükümler bakımından herhangi bir farklılık bulunmamaktadır; buna göre CMK m. 223’te yer
alan hüküm türlerinden birine karar verilebilecek, kısa süreli hapis cezası seçenek
yaptırımlara çevrilebilecek veya hapis cezası ertelenebilecek ya da hükmün açıklanmasının
geri bırakılmasına karar verilebilecektir.
Yargı Paketi, basit yargılama usulüne göre yapılan yargılama sonucu verilen
hükümlere; istinaf değil itiraz yolunu öngörmektedir. Söz konusu itiraz, itiraz kanun yolundan
farklı bir usule tabidir.
Bu çalışmada basit yargılama usulünün genel hükümlere göre yapılacak yargılamadan
farklılıkları ile bu usulle verilecek hükümlere itiraz ve itirazdan vazgeçmenin sonuçları
anlatılacaktır.
Anahtar Kelimeler: basit yargılama usulü, kovuşturma, itiraz, itirazdan vazgeçme
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SORUŞTURMA EVRESİNDE İDDİANAME DÜZENLENMEKSİZİN TUTUKLAMA
TEDBİRİNİN UYGULANMASI
Esma YALÇINKAYA
Arş. Gör., Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, esma_ykaya@hotmail.com
ÖZET
Tutuklama; soruşturma evresinde hakim, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından verilen
ve henüz suçu işlediği konusunda hakkında kesinleşmiş bir hüküm bulunmayan şüpheli/ sanığın
özgürlüğünün kısıtlandığı bir koruma tedbiridir. Tedbirin uygulanması, soruşturma veya
kovuşturma evresi ayrımı olmaksızın; kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve
bir tutuklama nedeninin bulunması halinde mümkündür.
Cumhuriyet savcısı, soruşturma evresi sonunda toplanan delillerin, suçun işlendiği
hususunda yeterli şüphe oluşturması halinde iddianame düzenler (CMK m. 170/2). Soruşturma
evresinde kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillere ulaşan Cumhuriyet savcısı, söz
gelimi kişinin kaçma şüphesinin de olması halinde, tutuklanmasını hakimden talep edebilir.
Tutuklama tedbirine soruşturma evresinde de başvurulabilmesi henüz iddianame düzenlenmediği
halde kişinin özgürlüğünün kısıtlanması sonucunu doğurur. Soruşturma evresinde dahi bu tedbire
hakim tarafından karar veriliyor olması şüpheli bakımından bir güvence teşkil eder. Bu evrede
kişinin tutuklanmasını gerektirecek kuvvetli şüpheye ulaşan Cumhuriyet savcısının vakit
kaybetmeksizin suça ilişkin iddianameyi de düzenlemesi bu güvenceyi pekiştirecek bir
zorunluluktur. Ancak Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Cumhuriyet savcısına bu durumda hemen
iddianame düzenleme yükümlülüğü yükleyen bir düzenleme yoktur. Bu yüzden de hakkında suç
iddiası dolayısıyla iddianame düzenlenmeyen kişi henüz şüpheli sıfatını haizken uzun süre tutuklu
kalabilmektedir.
Yargı Reformu Stratejisi Belgesi’nin TBMM Adalet Komisyonu tarafından kabul edilen ilk
paketi bu soruna çözüm olabilecek bir düzenleme de içermektedir. İlgili düzenleme yasalaşacak
olursa; soruşturma evresinde tutukluluk süresi, istisnalar dışında, ağır ceza mahkemesinin görevine
girmeyen işler bakımından altı ayı, ağır ceza mahkemesinin görevine giren işler bakımından ise bir
yılı geçemeyecektir. Ancak, sayılan bazı suçlar bakımından bu süre en çok bir yıl altı ay olup,
gerekçesi gösterilerek altı ay daha uzatılabilecektir. Bu haliyle düzenleme, Cumhuriyet savcısının,
tutuklu kişi hakkında belirtilen süreler içinde iddianameyi düzenlemesini şart koşmaktadır.
Bu çalışmada Komisyon tarafından kabul edilen düzenlemenin gerekliliği ve düzenlemenin
makul sürede yargılanma hakkı bakımından yaratacağı olumlu etki incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Tutuklama, iddianame, yeterli şüphe, tutuklama süreleri
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PAZARLAMADA ETİK KARAR ALMA YÖNTEMLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Esra ÖZKAN PİR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, esraozkanpir@gmail.com
ÖZET
Mevcut ekonomik yapı içerisinde müşteriler daha özgür, daha bilgili, daha seçici ve daha katılımcı
hale gelmektedirler. Bu durum tüketicilerin tüketim alışkanlıklarında ve satın alma davranışlarında
değişmeler meydana getirmiştir. Son zamanlarda insan hayatını en çok etkileyen bilim alanlarından
biri pazarlamadır. Pazarlama, talebin yönünü değiştirmesi yönünden hem tüketiciler hem de
üreticiler üzerinde baskı kurmaya başlamış ve satın alma dürtüsünü istediği gibi yönlendirmeyi
başarmanın türlü yollarını bulmuştur. Pazarlama faaliyetleri içerisinde etik uygulamalar olduğu
kadar etik dışı uygulamalara da rastlanmaktadır. Toplumun değer yargıları pazarlamacıları
etkilemekte, pazarlamacılar ise tekrar toplumu etkilemektedir. Bu nedenle pazarlamacının etik
davranması çok önemlidir. Günümüzde tüketicilerin bir ürünü satın alırken ürünün fiyatı, kalitesi,
fonksiyonel özelliklerinin yanında çevreye ve topluma ne tür etkilerinin olduğunu, ürünü satışa
sunan firmanın etik değerleri ve topluma fayda sağlayıp sağlamadığı gibi konuları göz önünde
bulundurmaları kurumsal sosyal sorumluluk ve etik pazarlama uygulamalarını işletmeler için bir
gereklilik haline getirmiştir.
Günümüzde rekabet üstünlüğünü elde tutmak isteyen işletmeler için, müşterilerin güvenini
kazanarak sadık müşteriler edinmek önemli bir rol oynamaktadır.Pazarlama kişi ve kuruluşların
ihtiyaçlarını karşılamak için fikirlerin, mal ve hizmetlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması,
tutundurması ve dağıtımının planlandırılması ve yürütülmesi sürecidir. İşte bu pazarlama
faaliyetleri sürdürülürken değişik faktörlerin etkisiyle etik dışı kararlar alınabilir.
Yapılan bu çalışmada, etik kavramı, etik kavramının pazarlama alanındaki önemi, etik pazarlama
kavramı, etik pazarlamanın özellikleri, etik pazarlama karması oluşturma yöntemleri, pazarlama da
etik dışı davranma nedenleri ve etik karar alma yöntemleri detaylı olarak incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler; Etik, Etik Pazarlama, Etik Karar Alma Yöntemleri
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FARABİ’DE DİNİ ÇOĞULCULUĞUN TEMELLERİ VE SINIRLARI
Adem ÇELİK
Dr. Öğr. Üyesi Kafkas Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,
ademcelik36@hotmail.com
Metehan KARAKURT
Doktora Öğrencisi, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi ABD, metehankarakurt36@gmail.com
ÖZET
Dini çoğulculuk, dini dışlayıcılık ve kapsayıcılıktan farklı olarak, her dinsel inanış taraftarlarının
kendi dinleri içinde kalarak ilahi selamete erişeceğini söyler. Temelde, teolojik ve felsefi boyutları
olan dini çoğulculuk tartışmasının siyasete bakan bir yönü de vardır. İslam tarihinde Meşşâî felsefenin
kurucusu ve mutluluk filozofu olarak bilinen Farabi, bir taraftan hakikate nasıl ulaşılacağı diğer
taraftan ise “âlem” adını verdiği kozmopolitanizm nasıl inşa edileceği ile ilgilenmektedir. Siyasal
toplumun amacının, insanların uygun ölçekte, en yüce iyi için yardımlaşmalarını sağlamak olduğunu
savunan Farabi’ye göre, erdemli bir yaşam kurulmasına imkan sağlayan üç örgütlenme biçimi vardır:
Şehir, millet ve âlem. Platon ve Aristoteles gibi Antik düşünürlerden farklı olarak erdemli bir yaşamın
sadece sitede kurulacağı düşüncesine karşı çıkan Farabi, sitenin yetkin bir yaşamın ilk basamağı
olduğunu savunur. Ancak, erdemli yaşamı site ile sınırlamaz. Farabi’nin teorisinde, Antik düşünceyi
aşan bir kozmopolitanizm söz konusudur. Bundan dolayı Farabi, farklı dinlerin varlığını, kendi
siyasal düşüncesine uygun olarak meşru kabul eder. Eğer mutluluk için yardımlaşacaklarsa,
insanların dinlerinin farklı olmasında bir beis görmez. Bu dini çoğulculuğun siyasal temelidir.
Diğer taraftan Farabi, dinleri hakikatle eşitleyen anlayışa karşı çıkarak, farklı dinlerin hakikatin çeşitli
imajlar, örnekler ve taklitler yolu ile halka benimsetilmesi olarak görülmesi gerektiğini savunur.
Diğer bir ifade ile dinler, hakikatin kendisi değil, farklı tarihsel ve kültürel bağlamlarda oluşmuş
sembolik ifadesidir. Bu bakımdan bütün dinler ile hakikat arasında bir mesafe bulunmaktadır ve
hiçbir din hakikatin kendisi değildir. Buradan Farabi’nin düşüncesinde dinsel çoğulculuğunun sınırı
olmadığı çıkmamalıdır. Farabi’ye göre din, felsefe yolu ile bulunan hakikatin ikna etme veya hayal
ettirme yoluyla ya da her ikisiyle birden halka kabul ettirilmesidir. Ancak Farabi, hakiki felsefe ile
sahte felsefe arasında bir ayrım yapar ve ancak hakiki felsefeyi takip eden dinlerin bir hakikat değeri
olduğunu savunur. Hakiki felsefe ise evrenin bir ilk nedeni olduğu ve ilk nedenin nedensiz olduğunu
söyler. Bu, evrenin tek bir yaratıcısı olduğu anlamına gelir ve çok tanrıcılığı dışlar. Bu bakımdan
Farabi, sadece tek tanrılı dinleri çoğulculuk kapsamına alır. Bunun nedeni, tek tanrılı dinlerin
hakikatle özdeş olmaları değil, hakiki felsefeyi takip etmeleridir. Çünkü felsefe dinden öncedir. Bu,
Farabi’nin düşüncesinde çoğulculuğun sınırlarına işaret etmektedir. Farabi, dinleri hakikatle özdeş
görmeyerek ve aynı hakikatin sembolik ifadeleri olduğunu söyleyerek çoğulculuğun yolunu açar.
Buna karşın sahte felsefeyi takip eden dinler olduğu gerekçesiyle çok tanrılı dinleri dışarıda bırakarak
sınırlarını çizer. Bu çalışma, Farabi’nin düşüncesinde dini çoğulculuğun siyasal ve epistemolojik
temellerini ve çoğulculuğun sınırlarını konu almaktadır.
Anahtar Kavramalar: âlem, çoğulculuk, Hakikat, hakiki felsefe, sahte felsefe.
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TÜRKİYE’DE SEKÜLERLEŞME TARTIŞMALARININ AVRUPA MERKEZLİ
BAĞLAMI
Dr. Öğretim Üyesi Faruk KARAARSLAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
E mail: karaarslanf@gmail.com

Sekülerleşme sosyal bilimlerde her daim ilgi uyandırmış bir konudur. Günümüze kadar bir çok farklı
disiplin tarafından farklı boyutları ile ele alınmış ve tartışılmıştır. Öyle ki sekülerleşme konusuna dair
hem teoriye hem de sahaya ilişkin ciddi bir literatür ortaya çıkmıştır. Avrupa merkezli şekilenen bu
kavrama yönelik yoğun ilgiye rağmen, sekülerleşmenin farklı ülkelerde nasıl tezahür ettiği ve Avrupa
dışındaki ülkelerin gündelik hayatını anlamada ne kadar analitik olduğu yeterince sorgulanmamıştır.
Bunun yerine kavram normatif bir şekilde kabul edilmiş, toplumların ne kadar sekülerleştiklerine ya
da sekülerleşmediklerine dair bir paramatre olarak değerlendirilmiştir. Daha yalın ifade ile kavramın
kullanışlı olup olmadığı yeterince değerlendirilmeden bir gömlek gibi toplumlara giydirilmesi söz
konusu olmuştur. Avrupa dışındaki ülkelerin modernleşme serüvenleri ve yine bu toplumların kendi
düşünce geleneklerini oluşturmaları ile doğrudan alakalı olan bu mesele, her şeyden önce Avrupa
merkezli sosyal bilim anlayışını normatif bir şekilde üstün kabul etmek ile alakalıdır.
Bu tebliğin konusunu, sekülerleşme kavramının Türkiye’nin gündelik hayatını anlamada ne kadar
analitik olduğunun tartışması oluşturmaktadır. Bu bağlamda tebliğde Türkiye’nin kendi kültürel
kodları ile birlikte, kendine özgün şekillenen gündelik hayatını anlamada sekülerleşme kavramının
işlevsel olmadığı iddia edilecektir. Bu iddia sekülerleşme kavramının ve Türkiye’deki gündelik
hayatın şekillenişlerinin tarihsel süreçte farklı bağlamlarının olduğunun gösterilmesi ile kanıtlanmaya
çalışılacaktır. Sekülerleşme Avrupa'’ın kendi tarihsel bağlamında Hristiyan teolojisinin kaşısında bir
olgu olarak şekillenirken, Türkiye ve Anadolu bağlamında kavramın şeklillenmesine imkan tanıyan
teolojik zemin bambaşka özellikler arz etmektedir. Dolayısıyla Hristiyanlığın anti tezi olarak
şekillenen kavramın müslüman toplumlarda şekillenen gündelik hayatı anlama da yetersiz kaldığı
iddiası ayrıntılandırılmaya muhtaçtır. Teorik bir tartışmayı muhteva eden ve tarihselci youmlayıcı
yönetimin kullanıldığı bu tebliğde sekülerleşmenin ya da anti tezi olarak kabul edilen
muhafazakarlaşmanın Türkiye’nin gündemine sıklıkla gelmesi, Türkiye’deki sosyal bilimcilerin
siyasal gündeme yoğun bir şekilde maruz kaması ya da entegre olması ile açıklanacaktır. Bu
bağlamda Türkiye sekülerleşiyor mu? yoksa muhafazakarlaşıyor mu? tartışmalarına yeni bir
yaklaşımın ortaya konması hedeflenmektedir.
Anahtar Kavramlar: Sekülerleşme, Siyasal Hesaplaşma, Muhafazakarlaşma, Tarihsel Bağlam,
Teolojik Zemin
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GENDER DIFFERENCES REGARDING INHIBITION FUNCTION WITH EMOTIONAL
STIMULI
Dr. Rahmi SAYLIK
Mus Alparslan University, Faculty of Art and Science
Department of Psychology
Inhibition function is one of main executive function of working memory which deals with
maintenance of information, controlling attention and conflict resolution. Inhibition function plays a
pivotal role in processing of working memory as it allows to focus on task related duties by supressing
task unrelated information. Previous studies show slight differences between males and females in
favour of males during processing of executive functions. On the other hand, females known to be
better in discrimination of emotional faces. However, it is still unknown how emotions influence
processing of executive functions in males and females. We aim to investigate gender related
differences in inhibition executive function. To test for this, we use neutral emotional go no go task
which is known as measure of inhibition executive functions. 115 participants (55 female) ages 1830 took part go no go task which is known as measure of inhibition executive functions. The tasks
consisted of three blocks. While one block includes neutral stimuli (shapes: circles and squares) and
the other two blocks includes either happy or sad emotional faces. Participants were asked to press
the spacebar button when a certain stimulus appears and withhold when the other stimulus appears.
The ethical approval received from Department of experimental psychology at University of Oxford.
The results showed that overall males performed better than females [t (2,113), 3.57 p<.05]. when
assessing blocks separately the results showed that while male and females did not significantly differ
in the task with happy faces, males were significantly better than females in the tasks with sad [t
(2,113), 2.75 p<.05] and neutral stimuli [t (2,113), 2.33 p<.05]. The results indicate that males seem
performing better than females however positive emotions seems improve working memory
performance in females. Therefore, when positive emotions are included both males and females
perform similarly. Previous studies suggest that in different memory tasks slight differences may be
observed. While in some tasks, females are better (autobiographical memory, visual working
memory), males seem to be better in processing of executive functions (switching, inhibition).
Current research suggest that positive emotions improve performance of females in executive
functions.
Keywords: Gender differences, Working memory, Inhibition, Executive function

www.iksadeurope.org

Page 33

ISBN: 978-605-7811-21-9

INTERNATIONAL EUROPEAN CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES –IV
ABSTRACT BOOK

11-13 OCTOBER, 2019
DİYARBAKIR, TURKEY

GÖRSEL İLETİŞİMDE TASARIM SÜRECİ
Yusuf SÖYLEMEZ
Görsel Sanatlar Öğretmeni, BİLSEM, Malatya
Nurgül SÖYLEMEZ
Görsel Sanatlar Öğretmeni, Meb, Malatya
ÖZET
Görsel iletişimde tasarım süreci temel olarak tasarım süreci; “düşünme”, “bakma” ve “yapma”
eylemlerinin bir arada kullanılması ile gerçekleşir. İletişim; gönderici ve alıcı olmadan
gerçekleşmesi beklenemez. İnsan iletişim kurabilmek için görsel iletişimin temel bileşenlere ihtiyaç
duyar bunlar;
Gönderici ve Alıcı, Kanallar, Etki, Çevre Koşulları, Mesaj ve Kodlar, Gürültü (Parazitler), Geri
bildirim (Feedback) ve İçerik dir.
Çizgiler, renkler ve şekiller çok etkili biçimde düşünceyi veya hisleri ifade edebilirler. Görsel
İletişim çoğu zaman semboller ve resimler aracılığı ile izleyicilere konu ve mesajı ileterek
gerçekleştirilir. Yaratıcı hayal gücü ve seçilen görsellerin ürünün başarısı açısından çok önemli bir
yer alır
Nokta, çizgi, hacim, renk, doku, boyut, biçim, yön ve yüzey bir araya gelerek kompozisyon
oluşturur. Kompozisyon ise bütünlüktür. Aynı zamanda bu kompozisyonu oluşturan elemanlara
tasarımın ilkeleri de diyebiliriz. (Ketenci ve Bilgili, 2006: 279).
İletişim çoğu zaman semboller, resimler, aracılığı ile izleyicilere konu ya da mesajı ileterek
gerçekleştirilir. Günlük hayatımızda karşımıza çıkan reklam ürünleri resim ve yazıların koordineli
şekilde tasarım gücünü güçlendirmesi ile oluşturulmuştur. Başarılı tasarım çözümlemeleri doğal olarak
arkasındaki iyi ve doğru düşünce ile desteklenir. Görsel elemanların seçilip, değerlendirilip,
sınıflandırılıp düzenlenmesi bu aşamada gerçekleşir. Son olarak “hedef kitle” göz önünde
bulundurularak çözüme ulaşılma yoluna gidilir.
Anahtar Kelimeler: Görsel İletişim, Tasarım, Tasarım süreci

www.iksadeurope.org

Page 34

ISBN: 978-605-7811-21-9

INTERNATIONAL EUROPEAN CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES –IV
ABSTRACT BOOK

11-13 OCTOBER, 2019
DİYARBAKIR, TURKEY

SOCIAL MEDIA INFLUENCE ON LEARNING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE
Dr. Mohammed Marzuq Abubakari
Lecturer, University of Applied Management, Ghana
Email: azindoo200@gmail.com
Co-author: Mr. Zakari Wuntiti Muntari
Bilingual Free Press
Email: wuntitzakari@gmail.com

Abstract
In the wake of the concept of globalization, there emerges an increasing desire for multilingualism in
contemporary society. However, English continues to be the leading language of Communication,
Science, and Technology. Also, English as a Second Language (ESL) remains a major source of
linguistic proficiency in many parts of the world. And Social Media - as a technological device constitutes a channel of learning ESL. However, standards of proficiency among the users of English
are falling in recent times. This Study evaluates the influence of Social Media on learning ESL. Using
the random sampling technique, the Author selects four ESL students and four lecturers as respondents
for the Study. Literature reviewed includes Chomsky's Theory of Universal Grammar and other
theories of Second Language Acquisition (SLA). The Study finds that Social Media influences a number
of errors in Second Language (L2) performance. The conclusion is that these errors are occasioned by
the lack of grammatical control of the Social Media. Among other recommendations, the Study calls for
pedagogical mechanisms to identify grammatical errors in the cyber space for analysis and correction
in ESL classrooms.

Keywords: English as a Second Language (ESL), First Language (L1), Social Media Influence,
Second Language (L2), Second Language Acquisition (SLA).
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ETKİLİ BİR İLETİŞİM ARACI OLARAK GÖRSEL ANLATIMIN SANATA YANSIMASI
Dr. Öğr. Üyesi Murat Bayazit
Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi murattbayazitt@gmail.com
Prof. Dr. Sedat Cereci
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesi s.cereci@gmail.com
ÖZET
Görsel anlatımın, tüm modern çağ kültürüne egemen olması doğal karşılanmaktadır. Ancak
görsel materyalleri malzeme olarak kullanan görsel sanatların anlaşılıp anlaşılamaması ya da
toplumsal yapıya katkıları tartışılmaktadır. Antik Çağ düşünürü Aristo’ya göre, görüntü olmadan
düşünmek olanaksızdır. Bir Çin atasözü de “bir resim bin söze değer” demektedir. Görsel anlatım,
ilk insanlardan bu yana duygu, düşünce ve bilgileri anlatmanın temel yollarından biri olmuştur. Bir
anlamda görsel materyal, en etkili iletişimin aracı olarak kullanılmıştır. Görüntü anlamına gelen imge,
“gözlerin gördüğü değil de sentaksın (bağıntıların tümü) tanımlandığı yerdir ve oluşan durumdur.
Modern çağda, resmi duyurulardan özel iletilere, günlük yaşamdan sanat çalışmalarına kadar hemen
her durumda görsel materyaller kullanılmaktadır. Özellikle dijital devrim, yaşamı büyük ölçüde
görüntüyle donatmıştır. Dijital teknoloji sonrasında dijital sanat da gelişmiştir. Görüntünün niteliğinin
artması, insanları simulakrlarla dolu yaşamlara sürüklemiştir. Popüler kültürün temel unsuru olan
eğlence, görsel yaklaşımla en yükseğe ulaşmıştır. Teknolojinin gelişmesi ve ucuzlaması, herkes için
görüntü kaydedebilmeyi ve paylaşmayı kolaylaştırmıştır. Görsel teknolojinin gelişmesi, görsel
sanatlarda çalışan sanatçıların da işine yaramıştır. Modern konjonktür, insanları, görselleri kullanarak
düşünme, öğrenme ve anlatma anlamına gelen görsel okuryazarlığa sürüklemektedir. Teknolojinin
sağladığı olanaklar, görsel okuryazarlığı arttırmaktadır. Bu da, görsel materyallerle çalışan
sanatçıların daha kolay anlaşılmasını sağlamaktadır. Yeni kuşaklar, doğdukları andan itibaren görsel
iletilerle anlamaya başlamaktadır. Konjonktür, modern çağ insanını düşünmekten çok görerek
anlamaya ve anlatmaya yönlendirmektedir. Görsel yaklaşımlar ve pratikler, görsel bir kültür
oluşmasına neden olmuştur. Resim, heykel, çini, minyatür, ebru, seramik gibi görsel sanatlarla
uğraşanlar, artık esinlerini ve hammaddelerini doğrudan görsel kültür unsurlarından edinmektedir.
Görsel kültür, yaşamın her alanına yayılmıştır ve herkesi etkilemektedir. Sayısal teknolojiyle birlikte
görüntü teknikleri ve sanatlarının da gelişmesi, sanat alanında yeni akımların ortaya çıkmasına neden
olmuştur. Görsel sanatlarda üretim yapan sanatçılar, artık geleneksel motifler ve teknikler kadar,
bazen daha çok, modern sayısal teknik ve desenleri kullanmaktadır. Görsel anlatım, ilk çağlardan bu
yana sanatın ana malzemesi olmuştur, ancak gelişen teknoloji ile birlikte görsel sanatların tanımı,
tekniği ve içeriği de değişmiştir.
Anahtar Sözcükler: Görsel anlatım, sanat, iletişim, görsel materyal.
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A STRUCTURALIST ANALYSIS OF
ANTON CHEKHOV’S THE LADY WITH THE DOG
Asst. Prof. Halit ALKAN
Ph.D, Mardin Artuklu University, Faculty of Letters, alkan.halit@yahoo.com

ABSTRACT
Structuralism that began to be active in the 1950’s is the approach to define the relationship
between the part and the whole. This study aims to analyse Anton Chekhov’s The Lady with the
Dog (1899) in terms of the structuralist approach. This short story is analysed synchronically. In the
surface structure, there is a tale based on a love affair between Dmitri Dmitritch Gurov and Anna
Sergeyevna who are married to other people. In terms of syntagmatic relation, Gurov marries his
wife while he is a student in his second year, and Anna Sergeyevna marries her husband while she
is at the age of 20. In terms of paradigmatic relation, there is also homology of relationship between
the two couples because Gurov and Anna Sergeyevna both have unhappy marriages. As for the
surface structure, in Section I and Section II, the setting is Yalta and the season is summer which
represents warmth, freedom, pleasure, optimism while in Section III and Section IV, the setting is
Moscow and the season is winter which represents coldness, oppression, pain, pessimism. As for
the surface meaning, love is both pleasure and pain.
Arranged marriage and love in the surface structure are closed signs. These signs become explicit
signs in the deep structure in the following sense: While the signifier is marriage, the signified is
disappointment; while the signifier is love, the signified is power. As for the deep structure, its
harmony operates on binary opposition between ‘being as a subject’ and ‘being as an object’. In
Section I and Section II, Gurov and Anna Sergeyevna are ‘beings as an object’ and not free because
they take the judgment of others into consideration. In Section III and Section IV, Gurov and Anna
Sergeyevna who fall in love with each other become ‘beings as a subject’ and free because they
ignore how others judge them, make their choice, take action and take the responsibility of their
decision. Its melody operates on the fixed cycle of getting married on social traditions. The short
story ends but its melody continues because Gurov and Anna Sergeyevna will continue to love and
meet each other in secret due to their marriage to other people. As for the deep meaning, hell is
much of provincial values and unquestioning acceptance of conforming to meaningless social
traditions.
Keywords: Structuralism, Existentialism, Feminism, Anton Chekhov, The Lady with the Dog.
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HEIDEGGER’IN VARLIK VE ZAMAN ADLI ESERİNDE DÜNYA KAVRAMI
Arş. Gör. Umut DAĞ
Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü
ÖZET
Heidegger’de dünya nedir sorusu, bu sorunun muhatabı olan Dasein’a sorulmuş ve onun kendisine
sorun ettiği bir sorudur. . Heidegger’de Varlık ve Zaman adlı eserinde en başta varlığın anlamı
nedir? sorusuna cevap ararken aynı zamanda bu sorunun bağlamı içerisinde dünya nedir? ya da
dünyanın anlamı nedir? sorusuna da cevap aramaktadır. Bu soru da insanı başka sorulara
götürecektir? Örneğin, dünya sadece yaşadığımız fiziksel evren midir? Yoksa dünya Hegelci bir
bakış açısıyla söylersek tinin kendisini gerçekleştirdiği özgürlük alanı mıdır? Ya da dünya
içerisinde felsefe ve kültür ürettiğimiz anlamlar dünyası mıdır? Dünya insan için ne ifade
etmektedir? . Bu ve benzeri sorular filozofların dünyayı anlamlandırırken karşısına çıkan sorulardır.
Heidegger’de dünya nedir? sorusu aynı zamanda onun insan için dünyanın anlamı ya da bu sorunun
muhatabı olan Dasein için dünya nedir sorusuna cevap vermedir. Heidegger öncelikle kendinden
önceki dünya üzerine yapılan tanım ve görüşlerin bir kritiğini yapıp analiz ettikten sonra bu konuda
yani dünya hakkındaki kendi görüşünü açıklar. O özne nesne ilişkisine temeline dayalı
epistemolojik dünya yorumunu yani bu modeli kabul etmez. Felsefe tarihinde bu modeli açıklıkla
ortaya koyan filozof Descartes olmuştur. Heidegger Descartes’in ortaya koymuş olduğu özne nesne
ilişkisinden hareketle açıklanan ve ontolojinin yerine epistemolojiyi önceleyen dünya düşüncesini
sıkı bir eleştiriye tabi tutar ve bu dünya yorumunu tahrip ettikten sonra kendi görüşünü ortaya
koyar. Heidegger bu model yerine fenomenolojik analizle ortaya konan hermeneutike dayalı dünya
düşüncesini Dasein’in varoluşu ve çevresiyle kurduğu ilişki açısından öne sürecektir. Bu görüşte
Dasein kendini ve kendisini çevreleyen dünyaya yönelerek onu bir işaretler bütünü ve sembollerle
anlamaya ve yorumlamaya çalışacaktır. Heidegger ayrıca dünya fenomenini ele alırken Dasein’ın
diğer var olanlar karşılaşmasını ve onlara yönelmesini analiz eder. Dasein karşılaşmaları salt teorik
bilme merakını giderme maksatlı değil bir şey için ya da işe yararlılık bağlamında meydana
gelmektedir. Heidegger’e göre Dasein, sırf teorik olarak kavramaya çalıştığı mevcut- olmaklık
şeklinde bir karşılaşmadan ziyade var olanlara pratik açıdan yaklaştığı el altında-olmaklık yani
karşılaştığı var olanın onun işe yarar ve pratik olmasını daha önemli bulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Dasein, Dünya, Epistemoloji, Hermeneutik
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HEYSEMÎ’NİN HAYATI VE ESERLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Ekrem UYSAL
Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Kelam ve Mezhepler Tarihi Anabilim Dalı,
ekremuysal72@hotmail.com
ÖZET
Hz. Peygamber (sav) döneminden itibaren yazılmaya başlanılan hadisler, zaman içerisinde bir araya
getirilmiş ancak bunların bablara göre tasnif edilmeleri daha sonraki dönemlerde gerçekleşmiştir.
İlk dönemlerde genellikle hafızalarda korunan ve çok azı yazıya geçirilmiş olan hadislerden
insanların güzel ve kolay bir şekilde faydalanmaları pek mümkün gözükmüyordu. Daha sonra
yazıya geçirilip bir araya getirilen hadisler arasında birçok tekrar ve eksikliğin bulunması, ayrıca bu
eserlerin belli bir düzene sahip olmaması nedeniyle bazen bir hadise ulaşmak imkansız hale
gelebiliyordu.
Hicri 735 (Mart 1335) yılının Recep ayında, Kahire'nin yakınındaki Fustat şehri ile Mukattam Dağı
arasında bulunan Fustat Sahrasında dünyaya gelen Heysemî, küçük yaşta hafızlığını tamamladıktan
sonra ilim tahsiline başlamış, onbeş yaşlarında iken bu amaçla Kahire'ye giderek oradaki birçok
hoca ve alimden ders almıştır.
Ömrünü hadis ilmine adayan Heysemî ilk dönemden itibaren dağınık halde bulunan hadisleri bir
araya getirerek insanların hizmetine sunmaya ve bu alanda orijinal eserler meydana getirmeye
çalışmıştır. Özellikle hicri 10. asırdan itibaren kesintiye uğramış ancak hicri 14. asırdan sonra
yeniden canlılık kazanan zevâid çalışmaları alanında çok önemli yeni eserler oluşturmuştur.
Mısır’da doğup küçük yaştan itibaren kendini ilme adayan Heysemî, başta Zeynüddin el-Irâkî
olmak üzere Ebû'l-Feth el-Meydûmî, İbn Mülûk ve İbn Katravânî gibi Mısır alimleri ile İbn
Habbâz, İbn Hamevî ve İbn Kayyım ez-Ziyâiyye gibi Şam'ın ileri gelen hocalarından ders almıştır.
Bu süreçte onu tanıyanlar beşeri ilişkilerinin yanında ilmi alanda gösterdiği başarılarından dolayı
kendisinden övgüyle bahsetmişlerdir.
Bu çalışmamızda hadis alanında otoriter bir yere sahip olan Ebubekir el-Heysemî’nin hayatı,
yaşadığı dönemde Mısır’ın sosyo-kültürel yapısının nasıl olduğu, ilmi faaliyetler ve bu alanda
yetişen alimler ile Heysemî'nin meşhur hoca ve öğrencilerinin hayatlarını kısaca ele almaya çalıştık.
Ayrıca çalışmamızın esas konusunu teşkil eden ve bunu ıspatlayacak şekilde önemli çalışmalar
yapmış olan Heysemî’nin yaşadığı dönemi ele almaya çalışırken 8 ve 9. asırlarda Mısır’da yetişmiş
birçok fıkıh ve tefsir alimi olduğu halde çalışmamızda sadece Heysemî’yi değerlendirdiğimizden
dolayı dönemin önde gelen muhaddislerinden kısaca bahsetmekle yetindik. Ortaya koyduğumuz bu
çalışmamızın hadis alanındaki biyografi çalışmalarına da katkı sağlayacağını ümit ediyoruz.
Anahtar Kelimeler: Heysemî, Hadis, Zevâid İlmi, Mısır.
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HUKUKİ VE SİYASİ AÇIDAN KAYYIM ATAMALARI
Dr. Vahap COŞKUN
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
vahapcoskun@gmail.com
ÖZET
Yerel yönetimler, demokrasinin can damarlarından biridir. Demokrasi yerelde başlar; dolayısıyla
demokrasinin kurulmasında, sürdürülmesinde ve tahkiminde, yerel yönetimler hayati bir rol
oynarlar. İktisadi, hukuki ve siyasi gerekliliklerden ötürü toplumsal yaşamın vazgeçilmez
kurumlarından birini oluşturan yerel yönetimlerin, her geçen gün önemlerini artırdıkları
söylenebilir.
Bir yerel yönetimin demokratik olarak nitelendirilebilmesinin asgari şartı, özgür ve özerk bir yapıya
sahip olmasıdır. Bu şart, yerel yönetimler ile merkezi otorite arasındaki ilişkilerin irdelenmesini
zorunlu kılar. Yerel yönetimlerin görevleri, yetkileri ve sorumlulukları nerede başlar nerede biter?
Merkezi idare, yerel yönetimler ile nasıl ve ne şekilde temas kurar? Merkezin müdahale
edebilmesinin sınırları nelerdir? Çoğaltılması mümkün bu sorulara verilecek olan cevaplar, bir
ülkedeki yerel yönetim sistemin demokratik toplumun gereklerine hangi açılardan uyup hangi
açılardan ters düştüğünü ortaya koyar.
Türkiye’de yerel ile merkez arasındaki ilişkiler her daim tartışmalı oldu. Son yıllardaki kayyım
atamaları da, bu tartışmaların hararetini artırdı. İçişleri Bakanlığı, 2019’un Mart ve Haziran
aylarında yapılan yerel seçimlerden kısa bir süre sonra Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir
belediye başkanlarını görevden uzaklaştırdı ve onların yerine o illerin valilerini kayyım olarak
görevlendirdi. Bu çalışmanın gayesi, iktidarın bu tasarrufunu siyasi ve hukuki bakımlardan ele
alarak yürütülmekte olan tartışmalara bir katkı sunmaktır.
Siyasi olarak, öncelikle, bu kararın yerel seçim sonuçlarından ve bölgede –özellikle de Suriye’deyaşanan gelişmelerden bağımsız olarak değerlendirilemeyeceğinin altı çizilmelidir. İktidar, kayyım
atamasıyla bazı hedefleri gözetmiş olabilir. Lakin neticede bu tür kararların politik alanı daralttığını,
kitlelerin demokratik mekanizmalara olan inançlarını örselediğini ve mevcut sorunların çözümünü
zorlaştırdığını belirtmek gerekir.
Hukuki olarak ise işaret edilmesi gereken mühim nokta şudur: Seçimle işbaşına gelmiş bir belediye
başkanının görevden geçici veya daimi olarak ayrılmasını gerektiren bir vaziyet ortaya çıkabilir.
Böyle bir halde, onun yerine gelecek kişinin de demokratik ilke ve usullere uygun bir şekilde
belirlenmesi icap eder.
Türkiye’de mevzuat uzun bir süre bu demokratik gerekliliği gözetmiştir. 1930’dan 2016’ya kadar
geçerli olan mevzuat, belediye başkanının yeniden seçimi söz konusu olduğunda, vali tarafından
toplantıya davet edilen belediye meclisinin yeni başkanı seçeceği hükmünü içeriyordu. Dolayısıyla
seçilmiş bir belediye başkanı görevden uzaklaştırıldığında onun yerine yine seçilmiş bir başkan ya
da başkan vekili geliyordu.
Ancak 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından “terör suçları” ile ilgili istisnai bir hüküm
getirildi. Yeni düzenlemeye, görevden uzaklaştırılma terör ve terör örgütüne yardım-yataklık
sebebiyle yapıldığında İçişleri Bakanlığına belediyelere doğrudan vekil atama yetkisi verildi.
Belediyelere sadece başkan vekili değil meclis üyesi de atayabilen Bakanlığın, belediyeler üzerinde
mutlak yetkili kılınmasının hukuken önemli sorunlara yol açması kaçınılmazdır.
Anahtar KelimelerYerel yönetimler, merkezi otoriter, kayyımlar, halk iradesi, demokratik
meşruiyet
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ARTUKLULARIN TÜRK TARİHİ İÇERİSİNDEKİ YERİ
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Dr. Hüseyin Erkan BEDİRHANOĞLU
Muş Alparslan Üniversitesi
erkanbedirhanoğlu1980@gmail.com
ÖZET
Artuk b. Eksük ile başlayan siyasal büyüme dönemi, Artuk Bey’in Malazgirt Zaferi’nden sonra
diğer Türk beyleri ile Anadolu’da fetih yapmak üzere Alparslan tarafından görevlendirilmesiyle
başlamıştır. Alparslan’ın ölümünden sonra da Melikşah döneminde karışıklıkların önlenmesi
amacıyla Artuk Bey’den destek talebinde bulunulduğu görülür. Bizans İmparatorluğu da, VII.
Mihail’in selefi Roman Diogannes’in yerine tahta çıkışının ardında yaşanabilecek karışıklıkların
önlenmesi için Artuk Bey’den yardım talep etmiş ve verilen bu destek karşılığında Anadolu’da bazı
bölgeler Artuk Bey’e verilmiştir. Bu bilgi, Artuk Bey’in daha tam anlamıyla Artukluların siyasi bir
teşekküle dönüşmeden önce de Anadolu’da önemli ve güçlü bir siyasi kişilik olduğu yönündeki
düşünceleri desteklemektedir. Burdan hareketle Fuat Köprülü’nün ifade ettiği ve Artuklular ile ilgili
yapılan çalışmalarda da tekrarlandığı üzere “Artukluların bölgedeki Haçlı Devletçikleri ile mücadele
dışında ciddi bir varlıkları yoktu” şeklindeki düşünceleri biraz daha tartışmak gerekmektedir. Burada
oluşan düşüncemiz de Artukluların kendilerine özgü yönleri ile gerek Türk tarihi içerisindeki siyasi,
sosyo-ekonomik ve kültürel ve gerekse Haçlı tarihi içerisindeki rolleri dikkate alındığında Fuad
Köprülü tarafından yapılan değerlendirmenin, Artukoğulları için haksızlık olduğu yönündedir. Zira,
Artukluların objektif bir tutumla ele alınması ile bu beylik, devlet, hanedan veya ailenin Türk tarihi
içindeki yerini tespit etmek daha kolay olacaktır. Kuruldukları ve yayıldıkları bölgede, veraset
geleneğinin de etkisiyle, üç yüzyıldan fazla, üç ayrı hâkimiyet sahasında hüküm süren Artuklular, adı
geçen coğrafyanın siyasi karışıklıklarına rağmen bölgede barış ve refah dolu bir yönetim inşa etmeyi
başarabilmiştir. Bu noktada kültürel, sosyal ve sanatsal olarak herhangi bir ayırıma tabî
tutulamayacak olan, Mardin, Hısn Keyfa ve Harput şubelerinin siyasal olarak da keskin bir şekilde
ayrıma tabî tutulmaması daha doğru olacaktır. Yine bu üç beyliğin farklı zamanlarda karşılaşılan
farklı tehlikelere karşı birlikte hareket ettikleri veya güçlü olan yapıya tabi oldukları örneklerine
çokça rastladığımız bir durumdur. Böylelikle Artukoğulları’nı siyasi, sosyo-ekonomik, kültürel ve
daha birçok yönleriyle bir bütün halinde değerlendirmek daha doğrudur.
Anahtar Kelimeler: Artuklu, El- Cezire, Mardin
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II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE SİYASİ PARTİLER REJİMİ
Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Murat IŞIK
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi
İletişim: isikhm@dicle.edu.tr
ÖZET
Bu çalışmanın temel amacı; Türkiye’de siyasi partiler rejiminin ortaya çıkışında rol oynayan
tarihi, hukuki ve siyasi sâiklere açıklık getirmektir.
Türkiye’de modern anlamda siyasi partilerin ortaya çıkışı, II. Meşrutiyet (1908) dönemine
kadar uzanır. II. Meşrutiyet, 1876 tarihli Kânûn-î Esâsî’nin (I. Meşrutiyet) öngördüğü iktidar
haritasında esaslı değişiklikler yaptı. Bilhassa değişikliklerin ardından tanınan “Cemiyet Kurma
Hakkı” (1909) ile birlikte o güne kadar gizli ve illegal faaliyet yürüten siyasi yelpazenin en
sağından en soluna kadar örgütlenmiş bütün yapılar siyaset sahnesine çıkmış böylece Türkiye adeta
bir siyaset laboratuvarına dönüşmüştür.
II. Meşrutiyet dönemine damgasını vuran parti; İttihat ve Terakki Fırkası’dır. İTF,
Tanzimat’tan beri Batılı tarzda yetişmiş Osmanlı asker-sivil bürokrasisi ve aydınlarının, Fransız
İhtilali’nden devşirme “hürriyet, uhuvvet, müsavat” şiarıyla yürüttükleri bir siyasi oluşumdu.
Gayeleri, padişahın yetkilerinin parlamenter monarşi ile kısıtlandığı “terakki” etmiş bir toplum ve
devlet yaratmaktı. II. Meşrutiyetin gerçekleştiricisi olarak İTF, 1908-1913 arasında siyasi iktidarı
denetlerken 1913-1918 arasında ise doğrudan iktidar olmuştur. Önce Balkan Savaşları sonrasında
da I. Dünya Savaşı ile birlikte İmparatorluğun dağılmasından sorumlu tutulan İTF, Kasım 1918’de
kendini feshetmiştir.
II. Meşrutiyet döneminde siyasi mücadele, İTF ve diğerleri, özellikle de muhaliflerin
şemsiye örgütü olmak itibariyle Hürriyet ve İtilaf Fırkası (HİF) arasında geçmiştir denebilir.
Hürriyet sloganı ile ortaya çıkmış İTF, muhaliflerini önce sandıkta (1912/ Sopalı Seçimler) daha
sonra da sahip olduğu iktidar marifetiyle (örf-i İdare/sıkıyönetim vb. yöntemlerle) alaşağı etmiştir.
Siyasi partiler rejiminin hukuki altyapısı; 1909’da Kânûn-î Esâsî’nin 120. maddesiyle
tanınan Hakk-ı İçtima (Toplanma Hakkı) ve yine aynı yıl çıkarılan Cemiyetler Kanunu ile
kurulmuştur. Gerek Kânûn-î Esâsî gerek onun amir hükümleri ışığında ve Fransız kanunları esas
alınarak hazırlanmış Cemiyetler Kanunu dikkate alındığında; cemiyetlerin/siyasi partilerin tabi
olduğu sınırlamalar şunlardır:
•

Osmanlı tebaasını birbirine düşüren, hükümeti değiştirmeye mâtuf, şer‘î ve
ahlâkî kurallara aykırı, kanun hükümleri dışında faaliyet gösteren, milliyet
farkına dayalı gizli cemiyet teşkilinin yasaklanması

•

Cemiyet üyeliği için yaş sınırının en az yirmi olarak belirlenmesi
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Cemiyetlerin İstanbul’da Zabtiye Nâzırından, taşrada ise en büyük mülkî
âmirden izin almak şartıyla kolluk güçleri tarafından denetlenebilmesi

1909 tarih ve 310 sayılı Cemiyetler Kanunu, 28 Haziran 1938 tarih ve 3512 sayılı
Cemiyetler Kanununa kadar birkaç değişiklikle yürürlükte kalmıştır. Özellikle Balkan savaşları
sonrasında Osmanlıcılıktan Türkçülüğe doğru kayan İTF, Ocak 1913’te “Bâb-ı Âlî Baskını”
sonrasında tekrar Sadrazam olan Mahmut Şevket Paşanın Haziran 1913’te öldürülmesi sonrasında
çoğulcu siyasi hayatı sonlandırmış ve 1913-1918 yılları arasında hiçbir siyasi partinin kurulmasına
izin vermemiştir.
Anahtar Kelimeler: II. Meşrutiyet, Siyasi Parti Rejimi, İttihat ve Terakki
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AGRONOMİC BİOFORTİFİCATİON OF STAPLE CEREALS WİTH
MİCRONUTRİENTS TO ADDRESS ‘HİDDEN HUNGER’
Abdul Rashid
Pakistan Academy of Sciecnces, Islamabad
(dr.rashid50@gmail.com)
Globally, 2 billion people are suffering with micronutrient malnutrition (‘hidden hunger’) – primarily
due to low dietary diversity and dependence on cereal-based foods low in concentrations and
bioavailability of micronutrients. Staple cereals (i.e., wheat, rice, maize) are inherently low in
micronutrients; hence, enhancing micronutrient concentrations in cereal grains is a global challenge
and an agronomic target. Research under the umbrella of HarvestPlus (www.harvestplus.org) aims at
enriching staple foods by: (i) developing micronutrient efficient crop varieties (i.e., genetic
biofortification); and (ii) enhancing micronutrient density in food grains by fertilizer use (i.e.,
agronomic biofortification). Both strategies are effective for enriching cereal grains with
micronutrients; however, genetic biofortification alone cannot enhance grain micronutrient density to
adequate levels. Field experiments on wheat and rice in many countries under HarvestZinc project
(www.harvestzinc.org) have revealed that foliar-applied zinc results in enriching zinc density in
wheat and rice grains. Foliar zinc fertilizer can be applied effectively in combination with pesticide
spray solutions. Balanced plant nutrition, including adequate level of nitrogen, is conducive in
enhancing grain zinc concentration. Extensive field studies in many countries under HarvestZinc have
also revealed that staple cereal grains can be enriched with iodine by its foliar feeding. Thus,
agronomic biofortification is complementary to genetic biofortification. This presentation is based on
a decade of multi-country R&D results about the role of agronomic biofortification in addressing
micronutrient malnutrition in humans.
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PARODİ’DEN PİNG-PONG’A, PİNG-PONG’DAN PAOLO PAOLİ’YE ADAMOV
TİYATROSU

Şengül KOCAMAN
Doç. Dr., Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Bölümü, Fransız
Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

ÖZET
İkinci Dünya Savaşının sonlarına doğru tiyatro için yazmaya başlayan Adamov, oyun
yazarlığının ilk döneminde 20. yüzyılın ikinci yarısında modern tiyatroya olan etkisi geniş bir alana
yayılan Artaud ve Strindberg’in etkisindedir. Tiyatro ve Benzeri yapıtında tiyatronun yalnızca
görünen dünyayı değil, “iç dünyayı”, insanın “metafizik” görünümünü vermesi gerektiğini belirten
Artaud’nun Adamov üzerindeki etkisi oldukça fazladır. İnsanın ölüme yazgılı oluşu, yaşamın
anlamsızlığı, yaşama anlam kazandırma çabasının boşunalığı yabancılaşma, kuşku, iletişimsizlik
Adamov’un 1947-1954 yılları arasında ürettiği birinci dönem oyunlarının başlıca konularıdır. Onun
ifadesiyle, tiyatro “şeylerin iyileştirilemeyen yönlerini göstermeye yarar. Ölümün kaçınılmazlığı gibi
“iyileştirilemeyen” asla üstesinden gelinemeyen bir yazgının en iyi şekilde sunum aracıdır tiyatro…
Çalışmamızda uyumsuz tiyatronun önemli yazarlarından biri olan Arthur Adamov’u uyumsuz tiyatro
oyunları yazmaya iten nedenler ve onu bu tiyatrodan uzaklaştıran gelişmeler üzerinde durmak
istiyoruz. Oyun yazarlığı döneminde öncelikle uyumsuz tiyatro örnekleri veren Adamov, daha
sonraki yazın aşamasında uyumsuz tiyatrodan uzaklaşarak Alman tiyatro kuramcı ve yazarı Brecht’in
etkisiyle epik tiyatroya yönelir ve bu alanda oyunlar yazmaya başlar. Ping-Pong (1955), Paolo Paoli
(1957), Le Printemps 71 (1963) gibi oyunlar bu dönemde yazılır ve yazarın ikinci dönem oyunları
olarak kabul edilir. Adamov’un insanlık durumunun saçmalığı üzerinde durduğu, daha çok kişisel
kaygı ve saplantılarını içeren oyunlarından belli bir toplumsal amacın sunuluşuna dayalı bir tiyatroya
yöneliş nedenleri ve sonuçları üzerinde durmak çalışmamızın amacını oluşturmaktadır. Bunu
yaparken, analitik bir yaklaşımdan çok Adamov’un yazın serüvenini ana hatlarıyla inceleyeceğiz.
Anahtar Kelimeler: Adamov, Brecht, uyumsuz, epik, tarih.
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TÜRKİYE’NİN EN ÇOK ENERJİ İTHAL ETTİĞİ DÖRT ÜLKE İLE TİCARET
ORTAKLIĞIN ANALİZİ
Doç. Dr. Pelin Karatay GÖGÜL
Dicle Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi,

pelinkaratay@hotmail.com

Mouhanad TAYARA
Dicle Üniversitesi, İİBF, Yüksek Lisans Öğrencisi, muhannad.t@outlook.com
ÖZET
Ekonomik ve sosyal kalkınmanın lokomotifi olarak görülen enerji, yalnızca gelişmekte olan ülkeler
için değil gelişmiş ülkeler için de oldukça önemlidir. Ekonomik büyüme için enerjiye duyulan
ihtiyaç yadsınamayacak bir gerçektir, ancak yerli kaynakları ile enerji ihtiyacını karşılamayan
ülkeler enerji ihtiyacını karşılama noktasında dışa bağımlı duruma gelebilmektedirler. Enerji
konusunda yaşanan dışa bağımlılık birçok ülke ile yapılan dış ticaret ülkemiz açısından negatif
olmasına yol açmakta ve ekonomilerinin kırılganlıklarını artırabilmektedir. Türkiye’nin enerji
ithalatının toplam ithalat içerisindeki oranı son yıllarda artmıştır. Bu çalışmada Türkiye’nin enerji
türlerinin arzı, talebi ve hangi sektörlerde tüketildiği incelenmiş ve Türkiye’nin en çok enerji ithal
etiği dört ülke ile ticaret ilişkisinin analizi yapılmıştır. En çok enerji ithal edilen bu ülkelerle yapılan
ticaretin sınırlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Enerji İthalatı, Enerji Tüketimi, Dış Ticaret
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SİNGAPUR’UN KALKINMA TECRÜBESİNİ DEĞERLENDİRME VE TÜRKİYE
EKONOMİSİ KARŞILAŞTIRMASI
Doç. Dr. Pelin Karatay GÖGÜL
Dicle Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi,

pelinkaratay@hotmail.com

Loren ABDO
Dicle Üniversitesi, İİBF, Yüksek Lisans Öğrencisi, lorka92281@gmail.com
ÖZET
Kalkınma kavramı İkinci Dünya Savaş’ından sonra önem kazanan bir kavram olmakla beraber
ekonomik ve sosyal alanda yaşanan gelişmeler anlamına gelmektedir. Güney Doğu Asya’daki ada
ülke olan Singapur bağımsızlığı kazandığı zaman gelişmekte olan eski bir sömürgeden Asya’nın en
istikrarlı ve müreffeh ülkelerinden biri haline gelmiştir. Singapur’un ulaştığı başarının arkasındaki
en önemli neden, beşeri sermayeye yaptığı yatırımdan kaynaklıdır. Yeterli doğal kaynağa sahip
olmayan Singapur bugün dünyanın gelişmiş ülkeleri arasında yer almaktadır. Bu çalışma Türkiye
ile Singapur’un sosyal ve ekonomik göstergeler açısından karşılaştırmakta ve hem doğal kaynaklar
bakımından hem de beşerî sermaye alanında zengin bir ülke olan Türkiye’nin Singapur kalkınma
modelini örnek alabileceği önerilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Singapur Ekonomisi, Kalkınma, Türkiye Ekonomisi
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İMAN KAVRAMININ ANALİZİ VE KELAM BİLGİNLERİNİN İMAN TANIMLARI
Fethi DEMİR
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmeni demirfethi4@gmail.com
Dr. Mazhar DÜNDAR
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmeni mazhardu@hotmail.com
ÖZET
Yapısı gereği fıtrî olarak Allah’a iman etme potansiyeline sahip olan insanoğluna, ilk insan Hz.
Âdem’den itibaren gönderilen tüm peygamberler, yaratıcımız Yüce Allah’ı anlatmışlar, O’nu zatına
layık bir şekilde tanıtıp iman etmelerini istemişlerdir. İnsanoğlu tarih serüveninde zaman zaman bu
doğru anlayıştan sapmış, farklı batıl anlayışlara yönelebilmiştir. Fakat her halükarda Yüce bir
Yaratıcıya inanma fikriyatından vazgeçememiştir. Her zaman Yüce bir varlığa inanma ihtiyacı
insanoğlu için olmazsa olmaz bir olgu olarak hep var olagelmiştir. Yüce Allah’a inanma duygusu,
insan hayatının anlam kazanmasına, sıkıntı ve zorluklar karşısında metanetli olmasına, onun
manasızlığa ve hiçlik düşüncesine kapılmasına engel olmaktadır.
Kur’an’da “imân” ile “bilgi” sözcükleri, birbirleriyle doğrudan alakalı kavramlar olarak
zikredilmişlerdir. Yani imân ile bilgi kavramları birbirleriyle önemli ölçüde alakalı olduğu için,
aralarındaki ilişkinin, nedensel bir ilişki olduğu söylenebilir.
Bilgi, imânın kendisi değil, ancak en önemli sebeplerinden biridir. Hangi yolla olursa olsun, bilgi
gerçekleştiği takdirde, imân da gerçekleşebilir. Fakat bu sonuç, her zaman zorunlu ve kaçınılmaz
değildir. Çünkü bilgiye rağmen, farklı sebepler imânı engelleyebilir. Bu nedenle imân ile bilginin,
her açıdan birbirlerine eşit oldukları söylenemez.
İçerisinde yaşadığımız ve insanoğlunun hizmetine verilmiş olan kâinatı, işleyişini, ona egemen olan
düzen ve ahengi gören, onunla ilgili bilgi sahibi olanların, Allah’ın varlığını ve birliğini de bilmeleri
ve idrak etmeleri gerekir. Bu nedenle İmam Mâturidî ve diğer Mâturidî âlimler, Allah’ın varlığına
inanmanın insanda tabiî bir duygu ve şuur olması hasebiyle, kendisine dinî tebligat yapılmayan
insanın aklını kullanarak Allah’ın varlığını kavramasının gerekli olduğunu söylemişlerdir
İslam dininde imanın esasları altı maddede toplanmıştır. Sözlükte herhangi bir şeyi doğrulamak,
söylediğini kabullenmek, gönül huzuru ile kabullenmek, ikrar etmek anlamına gelen iman, terim
olarak Yüce Allah tarafından elçileri vasıtasıyla gönderilen ilahi buyrukların tümüne şeksiz ve
şüphesiz inanmaktır.
Anahtar Kelimeler: İman, İslam, Kelam, Bilgi.
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İŞLETMELERDE KALİTENİN UYGULANMASI
Öğr. Gör. Mehmet Emin YAŞAR
Solhan SHMYO, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, Bingöl Üniversitesi
e-mail:meyasar@bingol.edu.tr
İsmail ÇELİK
İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, Lisans Öğrencisi, Bingöl Üniversitesi
İsmailcelik.491997@gmail.com

ÖZET
Kalite, işletmelerin rekabet avantajı elde etmeleri için en önemli etkenlerden biri haline gelmiştir.
Kalitede işletmelere rekabet avantajı sağlar, işletmelerin yüksek verimlilikle çalışmalarını da sağlar.
Kalite, işletmelerde yalnızca yöneticilerin değil, çalışanların da öneminin de farkına varılmasını
gündeme getirmiştir. Kalite, müşteri istek ve beklentilerine uygunluktur. İşletmelerde artan rekabet
müşteri odaklı çalışma gerektirmektedir. Bu da çağdaş bir kalite uygulama anlayışını belirtmektedir.
Maliyeti azaltıp kaliteyi artırıp işletmenin prestijini ön planda tutmasını gerekmektedir. İşletmeler
müşterilerinin isteklerini karşılayabildikleri sürece piyasada devamlılık sağlarlar. Müşteri
taleplerine cevap verebilmek, toplumun değişik ihtiyaçlarını kaliteli bir üretimle en uygun ve en
kısa zamanda karşılayabilmektir. Kalite anlayışını işletmenin bütün birimleri ve iş görenlerine
yayarak kalite anlayışını gerçekleştirmek mümkün olacaktır. Bunun için de işletme kendi açısından
kaliteli üretimin ne kadar önemli olduğunu bilecek ve uygulayacaktır. Teknolojinin gereksimine
gerekli cevabı verebilme potansiyelini elinde bulunduracak ve sahip olduğu teknolojik altyapının
işletmenin kalite uygulamasına direkt katkı sağlayacaktır. Bunu çevre örgütlerine ve topluma
sezdirecektir. İleride gerekirse kalite ile ilgili felsefesini geliştirecek politikalar belirleyecek ve
üretimin düzenli bir biçimde sürmesini ve kontrolünü yapmaya devam edecektir. Bu teorik
çalışmanın amacı kalitenin işletmelere olan etkisini incelemek.
Anahtar kelimeler: Kalite, Rekabet, Teknoloji
Sunumu Yapan: İsmail ÇELİK
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KAPİTALİST DÜZEN ELEŞTİRİSİ OLARAK SABAHATTİN ALİ’NİN “BAHTİYAR
KÖPEK” ADLI ÖYKÜSÜ
Dr. Öğr. Üyesi Özden SAVAŞ
Yozgat Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
ozden.savas@bozok.edu.tr
ÖZ

Kısaca özel mülkiyet anlayışı temeli üzerine kurulan ekonomik sistemin adı olan kapitalizm;
sermayecilik, anamalcılık ya da serbest piyasa ekonomisi gibi isimlerle de anılmaktadır. Kişilere
mülk edinme özgürlüğü tanıyan/hakkı veren kapitalist sistem, toplumsal sınıf farklılıklarının da
ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Yalnızca ekonomik durumu değil, insan hayatının bütün
yönlerini etkileyen bu sistem; sosyoloji, siyaset ve sanat gibi insanı ilgilendiren birçok alanda
tartışılmaktadır. Edebî metinlerde ise genellikle Türk edebiyatı içinde “toplumsal gerçekçi” olarak
adlandırılan yazar ve şairler tarafından eleştirilen kapitalizm, Sabahattin Ali’nin “Bahtiyar Köpek”
adlı öyküsünde de ele alınmıştır. Kendini topluma karşı sorumlu hisseden yazarlardan biri olan
Sabahattin Ali; öyküde, ironik bir anlatımla ele aldığı kapitalist düzenin sonucunda ortaya çıkan
sınıfsal farklılıkları ve bunun sosyolojik düzlemde etkilerini hatta idarecilerin bu bağlamdaki
tutumlarını okura tüm yönleriyle sunmaktadır. Yalnızca bir sistem olarak eleştirmekten başka,
dolaylı etkiler sonucunda bireye kadar ulaşan kapitalizmin, onu hem yaşamsal hem de bilişsel
anlamda nasıl etkilediğini öykü içinde işlemektedir. Bu düzen içinde yerleşim yerlerinden, yaşam
şekline; kıyafetten yiyeceklere kadar oluşan farklılıklarla birlikte, nihayetinde insanların da sistemin
kendi belirlediği şartlar içinde yaşamasına hatta ona uygun değerler ile düşünmesine neden olması
altı çizilen bir diğer noktadır. Sabahattin Ali ironik bir biçimde, ülkedeki kişiler/aileler/mahalleler
arasında oluşan eğitim, sağlık gibi konular başta olmak üzere eşitsizlik ve düzensizlik içinde bir
düzen oluşturan kapitalizmi eleştirirken oldukça farklı bir yol izlemektedir. Öyküde insan-insan
yerine, insan-köpek karşılaştırması ile bir çatışma kuran yazarın okura vermek istediği mesaj, bu
ironik anlatımla ayrıca pekiştirilmeye çalışılmıştır. Öyküde kapitalist sistem söz konusu olduğunda
sıklıkla kullanılan ve tartışılan temel kavramların da örneklerle somutlaştırıldığı ve sistemin birçok
yönüyle eleştirildiği görülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Sabahattin Ali, Bahtiyar Köpek, Eleştiri, Öykü, Kapitalizm.
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DEPREM SONRASI KENTLİ, KENT KÜLTÜRÜ VEAİDİYETSİZLİK; SAKARYA
ÖRNEĞİ
Dr. Öğr. Üyesi Masoumeh KHANZADEH
Sakarya Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, e- mail:
khanzadeh@sakarya.edu.tr

Arş. Gör. Duygu KURTOĞLU
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü,
Burdur, e-mail: dygukurtoglu@gmail.com

Özet
Kentler, fiziki varlığının yanı sıra, yaşadığı olaylar ve içinde yaşayan insanların ortak geçmişi ile bir
bütün olarak ele alınır. Bu nedenle kendisini oluşturan tarihi olaylar, doğal afetler, kültürel göçler ve
geçmişe dayalı bellekle kent varlığı meydana gelir. Kenti kent yapan, kendi sınırları içerisinde tüm
yaşanmışlıkları ile birlikte var olan ilişkidir. Farklı etnik grupların bir arada oluşu, kentli toplumların
sembolüdür. Kentliler arasında çoğu zaman bellek paylaşımı yaşanır, kente hatıralar ve anlamlar
yüklenir. Kent algısı çok parçalı ve tüm duyuların içinde olduğu bir bütündür. İmge ise tüm öğreti
ve yaşanmışlıkların bu bütünle birleşimidir. Bazen bütün düşünceler, varsayımlar ve imgeler tek bir
yapıta sığmaz, fakat kentin her köşesindeki anı ve yaşanmışlıklar bir araya geldiğinde kent kimliği
ortaya çıkar. Bu bağlamda kenti canlı bir organizma olarak varsaydığımızda değişen faktörlere göre
zaman zaman kent kimliğinde küçük değişimlerin olması söz konusudur. Bu çalışmada Sakarya ilinin
son 30 senede yaşadığı değişimleri incelenmiş, gelişen şehrin kimliksizleşme sorunu ele almıştır.
17 Ağustos 1999 da meydana gelen deprem sonucunda oluşan hasar durumlarına bakıldığında, yeni
yaşam ve barınma alanları tasarlanmış ve uygulanmıştır. Ancak zaman içerisinde kentsel tasarım ve
mimari açısından giderek kimliksizleşme ve kopuk parçalar haline gelme tespit edilmiştir. Kent,
kullanıcı ve çevresi arasında işleyen iki yönlü bir süreçtir. Kent ve kentli arasındaki ilişki ve paylaşım,
aradaki aidiyet duygusunu güçlendirme oranı ile doğrudan ilişkilidir. Aidiyet duygusunun kentliler
için ne anlama geldiğini ve çeşitli etnisiteye sahip kişilerin nasıl bir kentte yaşamak istediklerini
bilmek bu hususta önemlidir. Böylece mimari/kentsel tasarım ve kullanıcı müdahalesi ile kimlik
güçlendirmesi yapılabilir. Kullanılan yaklaşım ve tasarımlar ile mimari öğeleri ve biçimsel / işlevsel
özelliklerini ön plana çıkaran güçlü bir yapıt kimliği elde edebilir.
Anahtar Kelimeler: Kent, kimliksizleşme, Sakarya
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SİNEMADA TEKNOLOJİ VE TOPLUMSAL YOZLAŞMA: CEBİMDEKİ YABANCI ve
PERFETTI SCONOSCIUTI ÖRNEĞİ
Arş. Gör. Dr. Birgül ALICI
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, birgulalici@hotmail.com, birgulalici@yyu.edu.tr
ÖZET
Teknoloji, günümüz insanının hayatını kolaylaştırdığı ve imkanlar deryasında yüzdürdüğü için
vazgeçilmezleri arasında olmuştur. Oysa ki Marshall McLuhan’ın “kıyıya vurmadıkları sürece
balıklar suyun farkında değildirler” şeklinde özetlediği gibi insanlar teknolojiyi yönettiklerini
sanarken aslında bir nevi onun esiri durumundadır. Ayrıca teknolojinin getirdiği kolaylık ve
imkanlara bağımlı bir şekilde yaşadıklarından çoğu kez hayatlarının yönlendirildiğinin farkında bile
değildir.
Hareketli fotoğraf görüntüleri prensibinden günümüz dijital teknolojisiyle evlerimize kadar
girebilen sinema da teknoloji ile her zaman içiçe yol katetmiştir. Teknolojiyle gelen konforun ve
gerçekçi görüntü kalitesinin takipçisi olan sinema, gerçekçiliğe yaklaştıkça insanları daha çok
etkilemiş ve ideolojik bir araç olarak daha işlevsel bir konuma getirilmiştir. Sinema gibi teknolojik
diğer kitle iletişim araçlarının büyüleyici dünyasına kendini kaptıran insanoğlu ise kimi zaman
farkında olmadan kendi özünden ve kültürel değerlerinden uzaklaştığından toplumsal yozlaşmanın
bir parçası olmuştur.
Teknoloji ve toplumsal yozlaşmayı ana odağına alan bu çalışma, konuya uygunluğu açısından
amaçsal örneklem dahilinde seçilen iki film; Cebimdeki Yabancı (2018) ve Perfetti Sconosciuti
(2016)’yi teknolojik determinizm ve toplumsal yozlaşma açısından ele alıp karşılaştırmalı olarak
incelemeyi amaç edinmektedir. Günümüz filmleri üzerinden teknolojinin insan hayatındaki
konumuna ve toplumsal yozlaşmış ilişkilere yönelik analizlerin sınırlı sayıda olması çalışmanın
önemini oluşturmaktadır. Ayrıca çalışmanın bu alanda yapılacak araştırmalara örnek teşkil edeceği
düşünülmektedir.
Çalışmada öncelikle teknolojik determinizm kuramı, toplumsal yozlaşma kavramı ve konuyla ilgili
kuramsal açıklamalara yer verilmiş daha sonra Cebimdeki Yabancı ve Perfetti Sconosciuti filmleri
her iki kavram eşliğinde incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular değerlendirildiğinde her iki
filmde de teknolojinin etkisi altında toplumsal yozlaşmaya ilişkin bir değer karmaşasının
gözlemlendiği, bu nedenle de insanların birbirlerine çok yakın olsa da aslında özüne ve sosyokültürel değerlerine ne kadar yabancı olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sinema, Teknolojik Determinizm, Toplumsal Yozlaşma, Cebimdeki Yabancı,
Perfetti Sconosciuti
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KÜÇÜK ve MİKRO İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI
TASLAĞI BÖLÜM 11 MADDİ DURAN VARLIKLAR STANDARDININ İNCELENMESİ
Mehmet Ünsal MEMİŞ
Doç. Dr., Çukurova Üniversitesi, mmemis@cu.edu.tr
ÖZET
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından,12 Temmuz 2019
tarihinde, Türkiye’deki işletmelerin çok büyük bir kısmını oluşturan küçük işletmeleri kapsayacak
“Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartları (KÜMİ FRS)” adı altında bir
taslak kamuoyunun incelemesine sunulmuştur. İlgili standardın 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren
yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. Dileyen işletmeler için erken uygulama yolu açıktır.
KÜMİ FRS taslağı Bölüm 11’de maddi duran varlıklarla ilgili muhasebe ilkeleri düzenlenmiştir.
Bölümde maddi duran varlıklar “ mal/hizmet üretiminde veya arzında kullanılmak, başkalarına
kiraya verilmek veya idari amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere elde tutulan ve birden fazla
dönemde kullanımı öngörülen fiziki kalemlerdir” şeklinde tanımlanmıştır. Kira geliri ve/veya değer
artış kazancı elde etmek amacı ile elde tutulan gayrimenkuller de maddi duran varlık olarak
değerlendirilmektedir. Oysa maddi duran varlıklarla ilgili diğer standartlarda bu tür
gayrimenkullerin yatırım amaçlı gayrimenkul olarak değerlendirilmesi öngörülmüştür. Ancak,
isteğe bağlı olarak, dileyen işletmeler söz konusu gayrimenkullere BOBİ FRS Bölüm 13 Yatırım
Amaçlı Gayrimenkuller hükümlerini uygulamayı seçebilirler denilmek sureti ile küçük ve mikro
işletmeler için bir seçim hakkı tanınmıştır. Ancak bu seçimi yapan işletmeler bu durumdaki bütün
gayrimenkuller için BOBİ FRS Bölüm 13’u uygulamak durumundadırlar. İşletmeler edindikleri
maddi duran varlıkları finansal tablolarına maliyet bedeli ile dâhil edeceklerdir. Maddi duran
varlıklar vade farkı ödenerek edinilmiş olsalar dahi –herhangi bir vade farkı ayrıştırması
yapılmaksızın- ödenen veya ödenecek olan bedel üzerinden ölçülürler. Özellikli varlıklar olsa dahi
borçlanma maliyetlerinin tamamının dönemin gideri olarak yazılması öngörülmüştür. Bu durum da
diğer standartlara göre farklılık arz etmektedir. Diğer standartlarda özellikli varlıklar için katlanılan
borçlanma maliyetleri aktifleştirilebilmektedir. Maddi duran varlıkların edinildikten sonraki
dönemler için ölçümünde “maliyet yöntemi” veya “yeniden değerleme yöntemi”
kullanılabilmektedir. Diğer standartlarda olduğu gibi bu bölümde de maddi duran varlıklar için
amortisman ayrılması zorunlu tutulmuştur. Amortisman işlemine, varlık kullanıma hazır olduğunda
başlanmakta ve varlık bilanço dışı bırakıldığında son verilmektedir. Kıst amortisman
hesaplanmaktadır. İşletmelerin belirleyecekleri faydalı ömür esas alınarak doğrusal yöntem, azalan
bakiyeler yöntemi ve üretim miktarı yöntemlerinden biri amortisman yöntemi olarak tercih
edilebilmektedir. Dönem sonlarında varlıklarda değer düşüklüğü gözlendiğinde, atıf yapılan bölüm
esaslarına göre değer düşüklüğü kayıtları yapılacaktır. İşletmelerin aktifinde kayıtlı maddi duran
varlıklar, elden çıkarıldığında veya varlıktan gelecekte herhangi bir ekonomik fayda beklenmediği
durumlarda finansal tablo dışı bırakılırlar ve ortaya çıkan kar/zarar, kar veya zarara yansıtılır.
Kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar ve büyük çaplı işletmeler için geçerli olan TMS/TFRS ve
BOBİ FRS’de yer alan maddi duran varlıklar standartları ile karşılaştırıldığında birkaç husus
dışında bölüm 11’de benzer ilkelerin yer aldığı ancak kapsam olarak daha sade ve anlaşılır olduğu
gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: KÜMİ FRS, Maddi Duran Varlıklar, Amortisman
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LİSANS EĞİTİMİNDE ALINAN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNİN
UYGULAMADAKİ ETKİLİLİĞİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Gülşah KURU
Muş Alparslan Üniversitesi, g.kuru@alparslan.edu.tr, ORCID: 0000-0003-2428-9972
Esra DEMİR ÖZTÜRK
Muş Alparslan Üniversitesi, e.demir@alparslan.edu.tr, ORCID:0000-0003-4996-0355
Burcu COŞANAY
Muş Alparslan Üniversitesi, b.cosanay@alparslan.edu.tr, ORCID:0000-0002-8337-3851

Öz
Bu araştırmanın amacı, lisans eğitiminde alınan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin
uygulamadaki etkililiğine yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesidir. Araştırma, nitel araştırma
modellerinden vaka (durum) çalışması modeli kullanılarak yapılandırılmıştır. Çalışmanın
örnekleminin belirlenmesinde maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılmış olup çalışma
grubunu, Muş iline bağlı 6 ilkokul ve 5 okul öncesi eğitim kurumundan seçilen toplam 33 öğretmen
oluşturmaktadır. Araştırma, 2018-2019 öğretim yılının bahar döneminde gerçekleştirilmiştir.
Veriler, yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Görüşme öncesinde gerekli
görüşmeler yapılarak araştırma için uygun olunan gün ve saatler belirlenmiştir. Görüşme öncesinde
araştırma ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yönteminden
yararlanılmıştır. Elde edilen veriler, her bir araştırmacı tarafından eş zamanlı olarak analiz
edilmiştir. Çalışmada güvenirlik hesaplama formülünden yararlanılıp analiz sonuçları
sayısallaştırılarak %88’lik uyum sonucu ile çalışma güvenilir kabul edilmiştir. Araştırmadan elde
edilen bulgular sonucunda, ‘Öğretmenlik Meslek Bilgisi’ derslerini almış olmanın meslek
hayatında yarar sağladığı tespit edilmiştir. Öğretmenler, bu dersleri almış olmanın olumlu sınıf
iklimi oluşturmak, kendi özgüvenlerine katkı, öğrencilerine karşı oluşacak önyargıları kırması,
farklı eğitim materyalleri oluşturup kullanabilmeyi sağlamak, hem kendi yaratıcılıklarının gelişmesi
hem de öğrencilerinin yaratıcılıklarını geliştirmek, ölçme ve değerlendirmeyi bilinçli yapabilmek,
bireysel farklılıkların farkında olmak, ses tonunu ve beden dilini doğru kullanabilmek, öğrencilere
sınıf kuralları kazandırabilmek ve ailenin sürece doğru bir şekilde nasıl dâhil edileceğini bilmek
açısından yararlı olduğunu ifade etmişlerdir. Bu dersleri almış olmanın uygulamada etkili
olmadığını düşünen öğretmenler ise, bu duruma gerekçe olarak bu derslerin alan bilgilerini
geliştirmediğini, uygulama sırasında teorikte öğrenildiği gibi kolay olmadığı ve zorluklarla
karşılaştıklarını aynı zamanda bu derslerin öğretmenleri kısıtlayıp dar kalıba soktuğunu
göstermişlerdir.
Anahtar Sözcükler: Eğitim fakültesi, öğretmen yetiştirme, öğretmenlik meslek bilgisi dersleri

TEACHERS’VIEWS ON THE EFFECTIVENESS OF TEACHING PROFESSIONAL
COURSES IN UNDERGRADUATE EDUCATION
Abstract
The aim of this study is to examine the opinions of teachers about the effectiveness of teaching
profession knowledge courses taken in undergraduate education. The study was structured using a
case study model, one of the qualitative research models. Maximum diversity sampling method was
used to determine the sample of the study and the study group consisted of a total of 33 teachers
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selected from 6 primary schools and 5 preschool education institutions in Muş province. The
research was conducted in the spring semester of the 2018-2019 academic year. Data were collected
through semi-structured interviews. Necessary interviews were conducted before the interview and
the days and times that were suitable for the study were determined. Informed about the research
before the interview. Content analysis method was used in data analysis. The data obtained were
analyzed simultaneously by each researcher. In the study, the reliability calculation formula was
used and the results of the analysis were digitized and the study was accepted as reliable with a
result of 88% compliance. As a result of the findings obtained from the research, it has been found
that having taken the Meslek Teaching Professional Knowledge ’courses is beneficial for the
professional life. Teachers, having taken these courses to create a positive classroom climate, to
contribute to their self-confidence, to break prejudices against students, to create and use different
educational materials, to ensure the development of their own creativity as well as to develop
students' creativity, to be aware of individual differences, to be aware of tone and body language
correctly, students to gain classroom rules and to know how to correctly involve the family in the
process. Teachers who think that taking these courses are not effective in practice have shown that
these courses do not improve their field knowledge, they are not as easy as they are learned in
theory during the application and they face difficulties and also restrict these teachers to narrow
form.
Key Words: Faculty of education, teacher training, teaching profession knowledge courses.
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OKUL YÖNETİCİLERİNİN BAKIŞ AÇILARIYLA YARATICI LİDERLİK
Prof. Dr. Mukadder Boydak ÖZAN
Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi Bölümü, mboydak@firat.edu.tr
Zülküf NANTO
Fırat Üniversitesi, Eğitim Yönetimi Bilim Dalı, Doktora Öğrencisi, zlkfnnt@hotmail.com
Ahmet Alper KARAGÖZOĞLU
Fırat Üniversitesi, Eğitim Yönetimi Bilim Dalı, Doktora Öğrencisi, alperkaragozoglu@gmail.com

Özet

Etkili okullar üzerine yapılan araştırmalar okul liderliği ve okul başarısı arasındaki ilişkiyi
vurgulamaktadır. Yaratıcı lider, farklı bakış açılarını, fikirleri ve engelleri paylaşarak ve ekip
üyelerinin büyük resmi görmelerini sağlayıp, ekibi radikal yaratıcılığa yönlendirecek noktalara
bağlamasına yardımcı olarak kritik ilişkiler kurabilir. Yaratıcılık, yeni fikirler ve deneyimlerle dolu
bir ortamda teşvik edilir. Yaratıcı lider, okulda insanların yargılama veya başarısızlık korkusu
olmadan fikirlerini gerçekleştirme ve paylaşma konusunda özgür oldukları yaratıcı bir ortam
geliştirir. Yaratıcı liderlik, fikirlerin hareketliliği ve bakış açısının esnekliği ve sürekli olarak yeni
olasılıkların araştırılması üzerinde durulan bir okul kültürü oluşturabilir. Bu nedenle günümüzde
okullar için yaratıcı liderler temel bir ihtiyaç olarak görülmektedir. Bu araştırmanın amacı, okul
yöneticilerinin yaratıcılığa yönelik sahip oldukları bilgi ve becerileri yine okul yöneticilerinin bakış
açıları ile değerlendirmektir. Tesadüfü küme örnekleme modeli kullanılarak oluşturulan çalışmanın
örneklemini, 2019-2020 eğitim öğretim yılında, Elazığ ili merkez ilçede bulunan ilkokullarda görev
yapan 42 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Veri toplamak için hazırlanan 8 adet açık uçlu soru,
görüşleri alınmak üzere okul yöneticilerine sorulmuştur. Araştırmada nitel araştırmaları
yöntemlerinden bilim deseni kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analiz yöntemi kullanılmış
ve ifadelerin benzerliğine göre gruplandırmalar yapılarak temalar oluşturulmuştur. Her bir temada
dikkat çeken yönetici görüşleri doğrudan alıntılarla yansıtılmıştır. Elde edilen verilere göre okul
yöneticileri çoğunlukla; kurumun belirlediği hedeflerin dışında hedef belirlediklerini bu
hedeflerinde çoğunlukla güncel, okul kültürüne yönelik ve esnek olduğunu ifade edilmiştir Bir
başka araştırma sorusuna verilen cevaba yönelik, okul yöneticilerinin çoğu okulda gereksiz işlerle
uğraştığını bu gereksiz işlerinde çoğunlukla gereksiz evrak, memuriyet işleri ve gereksiz yazışmalar
olduğu belirtilmiştir. Okul yöneticileri mesai saatleri dışında zamansal plan yaptıklarını ve bu
planların çoğunlukla kaynak temini ve günlük planlar olduğunu ifade etmişlerdir.Bir başka soruda
okul yöneticileri karşılaştıkları bir problemde hemen aklına gelen ilk fikri uygulamadıklarını fikir
alış verişi, problem çözme başmaklarını kullandıklarını belirtmişlerdir. Okul yöneticileri bazı
kurallara ters bir karar aldıklarında çoğunlukla kaygı duyduklarını ve bu karara yönelik risk
belirlediklerini, aşamalı uyguladıklarını ve etik dışına çıkmadıklarını ifade etmişlerdir. Okul
yöneticilerinin çoğu kaynak olmadan da görev yapmanın mümkün olduğunu, bu durumu da mevcut
kaynakları verimli kullanarak ve malzemeden malzeme üreterek başardıklarını belirtmişlerdir. Okul
yöneticilerinin en son tasarladığı farklı bir projeye yönelik cevaplarından bazıları: “Öğrenci
istatiksel program”, “paydaş fikir kutusu”, “mıknatıslı tabela”, “otomatik kapı” gibi tasarımlardır.
Genel olarak yöneticilerin yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak sorulara yönelik verdikleri cevaplar
yöneticilerin yaratıcı olamaya uygun olduğu görülmüştür. Ancak en son soruda farklı bir proje
sorusuna verilen cevaplarda önceden duyulan yaratıcı olamayan cevaplar olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Yönetim. Okul Yöneticileri, Yaratıcılık
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YÖNETİCİ YETİŞTİRMEDE MENTORLUK
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Dr. Hakan POLAT
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Fırat Üniversitesi, Eğitim Yönetimi Bilim Dalı, Doktora Öğrencisi, ozturkefraim@gmail.com

ÖZET

Gelişen ve değişen dünya şartlarına bağlı olarak insan kaynakları, örgütlerin vazgeçilmez
unsuru haline gelmişlerdir. Tüm yönetim alanlarında olduğu gibi, eğitim yönetiminde de insan
kaynaklarını örgütün amaçlarına uygun olarak en etkili bir biçimde kullanmak, temel
hedeflerdendir. Etkili bir yönetim anlayışıyla beraber, eğitim-öğretim kurumlarında kalitenin
arttırılacağı fikri gün geçtikçe daha anlamlı bir hal almaktadır. Eğitimin vazgeçilmez dinamikleri
arasında da olan “insan kaynaklarını etkili ve verimli bir şekilde kullanma” fikri, eğitim
yönetiminde yeni uygulamaların kullanılmasını zorunlu hale getirmektedir. Bu uygulamalardan biri
de “mentorluk” uygulamasıdır. Mentorluk, alanında uzman ve deneyimli bir kişinin (mentor), bilgi,
birikim ve deneyimini başka bir kişiye aktardığı, ona rol-model olduğu öğrenme ve etkileşim
sürecidir. Mentorluk, iş hayatında her pozisyondaki bireye uygulanabildiği gibi, işe yeni başlayan
bireylere de uygulanabilmektedir. Yönetim mekanizmasının, örgütün işleyişindeki en önemli sistem
olduğu düşünüldüğünde, yöneticilerin yetiştirilmesinde de daha profesyonel, kişisel gelişimi
destekleyen ve etkileşime dayalı olan “mentorluk” uygulamasının tercih edilmesi önem arz
etmektedir. Bu bakımdan araştırmanın amacı, eğitim yöneticilerinin gözünden yönetici yetiştirme
sürecinde “mentorluk” uygulamasının uygulanabilirliğini sorgulamaktır. Nitel araştırma
yöntemlerinden olgu bilim deseninin kullanıldığı çalışmada, verilerin analizi, içerik analizi
yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Örneklem grubunun belirlenmesinde kolay ulaşılabilir durum
örneklemesi kullanılarak, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Fırat Üniversitesi Eğitim Yönetimi
Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans programında eğitim gören ve aynı zamanda Elazığ il merkezinde
bulunan ilk ve ortaokullarda yönetici olarak görev yapan katılımcılardan görüş alınmıştır. Elde
edilen verilere göre katılımcılar, gerekli eğitimi alan, uzman ve deneyimli kişilerle belirli bir
program dâhilinde yapılacak olan mentorluk uygulamasının, eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesinde
çok etkili olacağı görüşünü belirtmişlerdir. Mentorluk uygulamasının hem göreve yeni başlayanlara,
hem de hali hazırda yöneticilik görevine devam edenlere yönelik yapılması gerektiğini belirten
katılımcılara göre bu uygulama, zamandan tasarruf, eğitimde kalite ve deneyim geliştirme
alanlarında avantaj sağlarken; mentor ve mente arasında iletişim kopukluğu, ego çatışması, yorum
farkı gibi alanlarda da dezavantaj getirecektir. Araştırma bulgularına göre, mentorluk
uygulamasının eğitim sistemine, mentore ve menteye büyük katkıları olacaktır. Eğitimde kaliteyi
arttırıp olumlu bir kurum kültürünün gelişmesine katkı sağlayacak olan uygulama, aynı zamanda
mentorun kendini yenileyerek gelişmesine, metninin ise deneyim kazanmasına katkı sağlayacaktır.
Deneyim ve uzmanlığın mentorluk için anahtar kavramlar olduğuna dikkat çeken katılımcılara göre
mentorluk yapacak kişiler aynı zamanda yapıcı iletişim kurabilen, yönetim alanında saygın olan ve
vizyon sahibi bireylerden seçilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Okul Yönetiminde Mentorluk, Yönetici Yetiştirme, Mentor.
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MENAHİLU'L–İRFAN Fİ ULUMİL KUR'AN ADLI ESERDE
İCAZU'L-KUR'AN'IN İŞLEYİŞİ
Dr. Mazhar DÜNDAR
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmeni mazhardu@hotmail.com
Fethi DEMİR
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmeni demirfethi4@gmail.com
ÖZET
İcaz, Kur'an'ın benzerini getirme tehaddisine mahlukatın aciz kalmasının ispatıdır. Burada
zikredilen icazdan maksat bu kitabın hak olduğu, bunu getiren Resulün de hak Resul olduğudur.
Bütün peygamberlerin mucizelerinde de durum böyledir. Maksat o mucizenin benzerini getirmekten
aciz bırakmak değil, mucizedeki lazımî mana, o peygamberlerin tebliğ ettiklerinin Allah tarafından
olduğunun tasdikidir. Böylece halk, o mucizenin karşısında aciz kalarak şuurları imana, hikmetin
yüceliğine, dünya ve ahiret mutluluğuna kendilerini eriştirdiğine inanır.
Kur'an'ın sadece Allah kelamı olduğu anlaşılmasıyla Hz. Peygamber'in nübüvveti ispatlanmış olup
Kur'an'ın bütün getirdikleri kabul edilmiş olur. İslam'ın hepsi kabul edilerek, İlahi dinler ve kitaplar
da kabul edilmiş olur. Çünkü bu ilâhî dinleri ve kitapları Kur'an dışında ispat edecek başka delil
yoktur.
Kur'an, dil ve üslup yönünden mucizedir. Bir beşer olarak Resulullah'ın beyan ve üslubu, en fasih
ve en güzel olduğu halde Kur'an'ın üslubu çok daha yücedir. Araplar, fasih Arapçalarıyla
övünürlerken Kur'an'ın tehaddisine karşılık veremediler. Kur'an'ın te'lif yolu, içerdiği ilim ve
marifetler, beşerin ihtiyaçlarını karşılaması, kevnî ilimler konusundaki yaklaşımı birer mucizedir.
Yine Kur'an'ın ıslah yöntemi ve gaybî haberler vermesi de mucizedir.
Kur'an'ın bazı ayetlerinde Resulullah'ın bazı hatalı tercihlerinden dolayı lütufla azarlaması, bazen
uzun beklemeden sonra vahyin gelmesi, vahiy esnasında Resulullah'ın (s.a.s.) yaşadığı sıkıntılı
haller, Kur'an'ın benzerini getirmekten kendisinin aciz olması, Resulullah'a nispeti mümkün
olmayan ayetlerin olması Kur'an'ın icaz yönleridir. Yine Kur'an'ın insanlar üzerindeki manevî te'siri
ve başarısı da birer icazdır. Bu bildiride Zürkani'nin Menahilu'l-İrfan adlı eserinde geçen Kur'an'ın
icaz yönleri ve nasıl işlendiği değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Mucize, Vahiy, Kur'an, Resul, Tehaddi.
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MODERN TÜRK VE AZERBAYCAN DİLLERİNDE ALINMA ASKERİ TERİMLER

Mehriban ABDURRAHİMOVA
Bakü Devlet Üniversitesi, Doğu Bilimleri fakültesi, Türk filolojisi kürsüsünün Öğretim Üyesi,
Telefon: 00994 50 351 46 16. E-mail:mehriban.aova@gmail.com

Anahtar sözler: askeri terminoloji, askeri tesisat, askeri leksikon, alınma terim, dilin sözlük
anlamı.
ÖZET: Modern Türkçede “Askeri terimler”, Azerbaycan dilinde ise “Harbi terminler” olarak
nitelenen iki akraba dilde de askeriyenin ve bu işle ilgili kavram ve mefhumların dilbilimsel
araçlarla ifadesinin kendine özgün gelişim yolları bulunmaktadır. Askeri terimlerin oluşturulması
zarureti, bu alana özgü kavramların sisteme girmesiyle koşullanıyor. Yeni biçimlenmiş askeri
terimler belirli kavramlar safına giriyor ve bu “Fonksiyonel alan”da kendi konumunu
kuvvetlendiriyor. Terim oluşturulmasının temel diferansiyel özelliği, kavramı ifade etmek ve
sistematize etmek yönüdür.
Tüm dönemlerde askeri iş, askeri terminoloji neredeyse silbaştan oluşturuluyor. Askeri
tesisat alanında devlet törenleri ve bu törenlerin ana dilde askeri belgelerin hazırlık aşamasındaki
rolü etkisi genişliyor, askeri kavram sözlükleri ve onların yapısı değişime uğruyor, askeri kavram
geleneğinin korunması ve bu alanda reformlar beliriyor.
Kıyaslanan dillerde askeri terim oluşturulması da aktifliğiyle farklılık arzediyor. Bu hüsusta
o dillerin (Genel olarak modern Türk dillerinin) ortak terminolojisinin oluşturulması da
mümkündür. Modern Türk ve Azerbaycan dillerinin askeri leksikonu ilk kez kıyaslamaya tabi
tutuluyor ve bu kavramların oluşturulması, gelişimi Türk halklarının askeri tarihiyle sıkı biçimde
araştırılıyor. Araştırmalar sonucunda Türk dillerinin genel sözlük içeriğinde askeri sözlük
birimlerinin yeri belirleniyor, onların biçimlenme ve gelişim yolları sergileniyor, bu alana ait
kavramların askeri terminoloji fondunun zenginleşmesindeki rolü kesinleştiriliyor. Kıyaslanan Türk
dillerinde kavram oluşturulmasının özgün (spesifik) özelliklerinin bulunduğunu da belirtmemiz
gerekiyor. Bu özelliklerin ortaya çıkışı, hem kavramların hem de dillerin sözlüksel terminolojik
sistemleriyle ilişkisine dayanılarak pekiştiriliyor. Kavram alımının askeri terminolojinin
zenginleşmesinde ve gelişminde önemli etkisi bulunmaktadır. Kavram alımı; yabancı dildeki sözün,
her hangi bir dilin terminoloji sistemine girerek kullanılması olayıdır. Askeri terimler leksik araçlar
sistemidir, çeşitli askeri kavramlar halk tarafından kullanılıyor, karşılıklı iletişim aracına
dönüştürülüyor, bilimsel ve teknik ilerlemelerdeki başarılara dayanan yeni icatlar sonucunda sürekli
olarak yeni kavramlar oluşturuluyor.
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Borrowed military terms in modern Turkish and Azerbaijani languages
Mehriban Abdurahimova

Keywords: military terminology, army building, military lexicon, borrowed terminology,
vocabulary.
ABSTRACT. There are unique ways of expression "military terms" both in the modern Turkish
and the Azerbaijani languages, and the linguistic means of expression and understanding of both
kinship languages and concepts. The necessity of creating military terms is conditioned by the
systematic approach to the military field. Newly formed military consepts are part of certain
concepts and reinforce their position in this "functional area". The principal differential feature of
the formation of terms is the expression of understanding and systemicity.
At every stage military work, military terminology is almost rebuilt. The state measures in the field
of army building and the role of these events in the preparation of military-patriotic documents are
expanding, military-terminological dictionaries and their structure change, preservation of military
terminology tradition and innovations in this field update day-by-day.
The formation of the military terminology is also distinguished by the activity in these
comparable languages. In this regard, it is also possible to create common terminology of these
languages (especially in Modern Turkic languages). This article deals with the military lexicon of
Contemporary Turkish and Azerbaijani languages for the first time, and the formation and
development of these terms are closely researched with the military history of the Turkic peoples.
The research finds the location of military lexical units in the general vocabulary of the Turkic
languages, their formation and development, and the role of the terms in the military terminology
fund enrichment. Note that there are specific features of term formation in mentioned comparable
Turkic languages. The emergence of these peculiarities is justified by the notion of both the
concepts and the lexical-terminological systems of the languages. The borrowed terms have a very
important role in the enrichment and development of military terminology. The borrowing term is a
term used to translate a term in a foreign language to the terminology of any language. Military
terms are a system of lexic means, different military concepts are used nationally, become
interconnected, and new types of terms are emerging as a result of military advances on the basis of
scientific and technological progress.
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MUHAMMED ABDÜLAZİM EZ-ZÜRKANİ'NİN MENAHİLU'L–İRFAN Fİ ULUMİL
KUR'AN ADLI ESERİNİN İÇERİĞİ VE ÖZELLİKLERİ
Dr. Mazhar DÜNDAR
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmeni mazhardu@hotmail.com
Fethi DEMİR
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmeni demirfethi4@gmail.com
ÖZET
Muhammed Abdulazîm Ez-Zurkânî'nin (Ö. 1367/1948) Menahilu'l-İrfan fi Ulumi'l-Kur'ân adlı
eseri iki cilt halinde telif edilmiş birçok defa basılmıştır. Kitap, Kur'ân ilimlerinin tüm konularını
almasa bile asrımızda Kur'ân ilimleri sahasında yazılan en geniş eserdir. Yazar, kitabını on yedi
mebhasa ayırarak tefsir usulünün konularını ayrıntılı bir şekilde işler. Eserde farklı ilim
zaviyelerinden İlim-Kuran ve Ulumu'l-Kur'ân'ın ta'rifine, tarihçesine ve son asırdaki durumuna
değinir. Kur'ân'ın nüzulünü ele alır. Kur'an nüzul çeşitlerini (Levh-i Mahfuz'a inişi-Beytül İzzeye
inişi-Resulullaha inişi), Cibril'in (a.s.) Kur'ân'ı kimden ve nasıl aldığını, getirdiğinin ne olduğu,
nüzul süresini, Kur'ân'ın parça parça nazil olmasının hikmetlerini açıklar. Vahiy hususundaki
müsteşriklerin eleştirilerini getirir ve bunlara ikna edici cevaplar verir. Vahyin hakikatini, hikmetini
ve çeşitlerini, vahyin ispatı için delilleri açıklar.
Nüzul sebebi, nüzul sebebinde umum-husus ilişkisini ve bu konuda ihtilaf edenlerin karşılıklı
eleştiri ve cevaplarını anlatır. Kur'an'ın yedi harf üzere nüzulünü inceler. Ahrufu Seba'nın
delillerini, faydalarını, bu husustaki karşılıklı görüş ve eleştirileri, ahrufu seba konusunda ileri
sürülen şüpheleri ve cevaplarını anlatır. Mekki ve medeni meselesini inceler. Burada mekki ve
medeniyi bilmenin faydalarını, kaidelerini, mekki ve medeni sûrelerin türlerini, oryantalistlerin bu
hususta ileri sürdükleri eleştirileri cevaplarıyla zikreder. Kur'an'ın cemini ve tarihini ele alır. Ayet
ve sürelerin tertibi, ayetleri tanımanın yolları, ayetlerin sayısı, ayetleri tanımanın faydaları ve tertip
hakkındaki görüşleri açıklar. Kur'an kitabeti ve resmi, kıraat, kurra ve bu konudaki eleştirileri işler.
Tefsir ve müfessirleri ele alır. Kur'an tercümesi ve hükmünü işler. Nesih-menhus, muhkem ve
müteşabih konularını işler. Kur'an'ın üslûbunu inceler. Kur'an üslûbunun özellikleri ve bu konuda
vaki olan itirazlar ve cevapları işler. Kur'an icazını ve çeşitli vecihlerini inceler. Bu hususta ileri
sürülen eleştirileri cevaplar. Bildiride Zürkanî'nin bu konuları nasıl ele aldığı ve eserinin özellikleri
ele alınıp değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kur'an, Vahiy, Nüzûl, Tefsir.
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NASSIN ANLAŞILMASI PROBLEMİNE GENEL BİR BAKIŞ
Fethi DEMİR
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmeni demirfethi4@gmail.com
Dr. Mazhar DÜNDAR
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmeni mazhardu@hotmail.com
ÖZET
Kur’an’ın İslam Düşüncesinin ana merkezinde yer almış olması, İslam düşünde tarihinde ortaya
çıkmış ve İslami kimliğe sahip bütün akımların onu ana referans kaynağı olarak kabul etmelerinden
kaynaklanmaktadır. İster nassı önceleyen akımlar olsun, ister aklı önceleyen olsun veya hem aklı,
hem nassı eşit önceleyen akımlar olsun bütün dini fraksiyonlar iddialarını ana kaynak olan Kur’an-ı
Kerime başvurarak kendilerini onaylatmak zorunda hissetmişler. Aksi takdirde meşruiyet
konusunda baştan sorgulanacak olan bir düşünce yapısının kabul görmesi mümkün değildir.
Dolayısıyla temel kaynaklardan Kur’an’ı ve mütevatir hadisi anlama meselesi son derece önemli
olmakta, ona bakış açısı, ele alma tarzı ve metodu ise kelamcının düşünce sistematiğini ortaya
koymada önemli bir amil olarak ortaya çıkmaktadır.
İslam düşünce okulları arasındaki mücadelenin, bir açıdan bakıldığında nassa yüklenen anlam ile
akla verilen değer ve anlam, metnin zahirini öncelemek ile aklî ilkelere verilen öncelik mücadelesi
olduğunu söylemek mümkündür. Aynı perspektiften baktığımızda düşünce okulları arasındaki
farklılığın da bu iki otorite arasındaki hiyerarşinin nasıl kurulması gerektiği hususundaki
yaklaşımlara göre şekillendiğini söyleyebiliriz.
İslâm düşüncesinin ilk çekirdeğini oluşturan kelâm ilmi, fıkıh ile kendini ayırdıktan sonra büyük
gelişmeler göstermiş, gerek iç etkenler gerek dış etkenlerle bağımsız bir ilim olmuş ve İslâm
düşünce geleneğini başlatmıştır. Kelâm okullarının ilk zamanlardaki çıkışlarının siyasal, sosyal,
kültürel, iç ve dış etkenler yönüyle değerlendirilmesi araştırmacıların daha çok ilgisini çekmiş
gözükmektedir. Bunda özellikle siyasetin daima popüler bir ilgi alanı olmasının rolünden söz
edilebilir. Ancak kelâm okullarının gerçek teolojik ve entelektüel kimlikleri, onların siyaset ve
toplum ilişkilerinin tahlilinde değil, -bu bağlantıları tamamen göz ardı etmeksizin- referans aldıkları
delillerle görüşleri arasında kurdukları düşünsel bağda aranmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Nass, Kelam, Kur’an, Ehl-i Sünnet.
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NEURAL CORRELATES OF INHIBITION FUNCTION
Rahmi SAYLIK
Mus Alparslan University, Faculty of Art and Science
Department of Psychology
Central executive system (CES) as a major component of working memory (WM) is a
supervisory controller favours the storage systems to work efficiently in workspaces of mental
processes by maintaining and manipulating information. Inhibition refers to the suppression of task
irrelevant stimuli that can potentially cause interference. Theoretically, it has been suggested that
CES is not a totally unitary system and it may be divided in to functions. In the current study we aim
to investigate functional neuroanatomical correlates of inhibition function. The hypothesis to be
tested is that inhibition function will be specifically related to lateral prefrontal cortices typically
addressed for these regions. 25 participants aged between 18-30 (23.50, SD 3.32) took part in the
MRI study. Each participant gave written informed consent and was paid £25 for 1 h participation.
The ethical approval received from College of Health and life Science, Brunel University London.
While participants in the fMRi they performed stroop tasks as a measure of inhibition function. In the
Stroop inhibition task, words displayed represented a colour name and were written in a randomly
selected mismatching color (e.g., “red” written in green). Participants were instructed to press the
employed button on left hand side the key pad by based on the colour of each stimulus as fast as
possible. In other words, they should ignore the written word and focus on the ink colour. The
contrasts for inhibition strop task revealed significant activation in a cluster starting from middle
frontal gyrus (BA9 and BA 8) and extended into superior frontal gyrus (BA 6). These regions
consistently involve in processing of executive functions and here it seems it is particularly associate
with inhibition function. Further research will focus on neural correlates of other executive functions
to find out shared and common regions related to inhibition function in working memory.
Keywords: Inhibition, fMRi, Working memory, Lateral prefrontal cortex

www.iksadeurope.org

Page 63

ISBN: 978-605-7811-21-9

INTERNATIONAL EUROPEAN CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES –IV
ABSTRACT BOOK

11-13 OCTOBER, 2019
DİYARBAKIR, TURKEY

ÖZEL PAZAR BÖLÜMLENDİRME STRATEJİSİ: NİŞ PAZARLAMA
Dr. Öğr. Üyesi Esra ÖZKAN PİR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, esraozkanpir@gmail.com

ÖZET
Herhangi bir alanda başarılı olmak isteyen işletme ya da firma yöneticisi, işletme ya da firmasının
karlarını arttırmak istemektedir. Böylece büyüyerek rekabetten korunmayı amaçlarlar. Ama,
işletmelerin ayakta kalıp yaşamaları için sadece büyüme yeterli olmamaktadır. Etkililik, etkinlik ve
verimlilik koşulları elverişli olmadıkça büyüme yetersiz kalmaktadır. Özellikle İkinci Dünya
savaşından sonra işletmeler, tüketici istek ve ihtiyaçlarının değişkenlik göstermesi ile yeni pazarlar
bulma konusunda güçlük çekmişler, farklı pazarlama stratejileri bulmaya çalışmışlardır. Geliştirilen
bu pazarlama stratejilerinden biriside niş pazarlamadır. Niş pazarlamanın temel amacı,
müşterilerinin istek ve ihtiyaçlarını doğru bir şekilde anlamak ve karşılamak, ayrıca uzun vadeli ve
güçlü müşteri ilişkileri geliştirmektir. Bununla beraber niş pazarlama işletmelere rekabetten
kaçınmak ve yüksek karlılık fırsatları sunmaktadır. Bu bağlamda niş pazarlama stratejileri, her
geçen gün daha da önem kazanmaktadır.
Niş pazarlama stratejisi gereği hedef kitleye farklılaştırılmış bir pazarlama karması ile ulaşılması
gerekmektedir. Dolayısıyla diğer pazarlama stratejilerine nazaran daha küçük bir tüketici kitlesini
daha fazla para ödemeye razı edecek en doğru farklılaştırmayı gerektirmektedir. Kimi zaman karlı
gibi görünen bu strateji doğru planlanmayıp uygulanmadığı takdirde işletmeyi pazardan silmekle
kalmayıp ciddi zararlar içine sokabilmektedir. Riskleri göze alarak doğru kullanıldığı zamansa ciddi
kar marjlarıyla işletmeyi daha iyi yerlere taşıyabilmektedir.
Yapılan bu çalışmada niş, niş pazar ve niş pazarlama kavramları detaylı olarak anlatılmış olup niş
pazarın özellikleri, olumlu ve olumsuz yönleri ve niş pazarda başarılı olma yolları kavramsal olarak
incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler; Pazarlama, Pazar Bölümü, Niş, Niş pazarlama
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OKUL GELİŞİM MODELİ PROJESİNDEN BEKLENTİLER: OKUL YÖNETİCİLERİNİN
GÖRÜŞLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Sevda KOÇ AKRAN
Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
sevdakc@gmail.com
ÖZET
Okul, bireylere bir takım bilgi, beceri, değer ve alışkanlıkların kazandırıldığı, bireylerin
zamanının çoğunu geçirdiği ve diğer bireylerle üzüntülerini, kaygılarını, sevinçlerini ve hedeflerini
paylaştığı eğitim kurumlarıdır. Aynı zamanda okul, eğitim politikalarının, strateji ve eylemlerinin
başarılı olmasında etkin rol oynayan mekânlardır (Aydın, 2000; Demirel, 2010). Bu sebeple, okulların
gerek fiziki koşulları gerek başarıları gerekse de eğitim hedeflerini gerçekleştirme konusundaki
girişimleri sürekli olarak izlenmeli ve değerlendirilmelidir. Çünkü teknolojinin hızla değişim
gösterdiği günümüzde okullar, gün geçtikçe yeni uygulamalar içerisine girmekte, bireyin
ihtiyaçlarına cevap vermek ve bireyin başarısını artırmak için daha karmaşık bir yapıyı tercih
etmektedir. Böyle bir yapının oluşmaması için de MEB tarafından planlı okul anlayışı olan “Okul
Gelişim Modeline” geçilmek istenmiştir. Okul Gelişim Planında, çocukların bireysel, akademik ve
sosyal gelişim amaçlarına yönelik uygulamalara/etkinliklere yer verilmiştir. Etkinliklerde amaç,
çocukların rekabet değil, işbirliği içerisinde paylaşmasını sağlamaktır. Bu amaç değerlendirme
sürecinde de dikkate alınan bir ölçüttür. Okul gelişiminin değerlendirilmesinde, her okulun başarısı
ve gelişimi kendisi için belirlemiş olduğu ölçüte ne kadar ulaştığı ile ortaya konulmaya
çalışılmaktadır. Burada okulların bir biri ile karşılaştırılması, okullar arasında bir sınıflandırma
sürecine gidilmesi söz konusu değildir. Çünkü her okulun bulunduğu çevre koşulları, imkânları,
belirlemiş olduğu hedef ve ölçütler bir birinden farklı olabilmektedir (MEB, 2019a).
Kısaca okul gelişim modelinde, her okul, öğrencilerinin öğrenmesi için olumlu bir öğrenme
ortamı oluşturmaktadır. Bu süreçte veli ile işbirliği içerisine gidilmektedir. Öğrenci velisinin yanı sıra
diğer paydaşlarla birlikte okulda, eğitimin akademik, sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetlerinin etkili
bir şekilde uygulanması yönünde kararlar alınmakta ve buna yönelik planlı faaliyetler
yürütülmektedir. Burada amaç, okulun eğitim sistemindeki girdisi ve çıktısı hakkında okul
yönetimine, öğretmene ve veliye dönütler vermektedir. Böylelikle okulun gelişimi hakkında
kanıtlanabilir, somut, ölçülebilir, hedef odaklı, geliştirilebilir bütüncül bir yaklaşım göz önünde
tutulmaktadır (MEB, 2019a).
2023 eğitim vizyonun önemli bir hedefi olan okul gelişim modeliyle kısaca, her okulun kendi
hakkında öz eleştiri yapabilmesi, başarılı ve başarısız olduğu yönleri görmesi amaçlanmaktadır
(MEB, 2019b). Böyle bir anlayış ve uygulama süreci başta okul yöneticilerine önemli bilgi kaynakları
sunmaktadır. Çünkü okul yöneticileri okulun bütün süreçlerini yöneten ve bilgi sahibi olan kişilerdir.
Yani okul içinde ve dışında alınacak kararlarda ve okuldaki koordinasyonu sağlamada yöneticiler,
eğitim sisteminin öncelikli öğesi olarak görülmekte ve okul gelişim modeli gibi uygulamalarda diğer
paydaşlarla birlikte görüşleri ön planda tutulmaktadır. Yapılan bu araştırmada da okul gelişim modeli
hakkında okul yöneticilerin görüşlerine başvurulmuş ve buradan elde edilen sonuçların başta alan
yazıya katkı sağlayacağı düşünülmüştür.
Okul gelişim modeli hakkında yönetici görüşlerinin alındığı bu araştırmada aşağıdaki sorulara
yanıt aranmıştır:
Okul yöneticilerine göre,
1. Okul Gelişim Modeli nedir?
2. Okul Gelişim Modelinin faydaları nedir?
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3. Okul Gelişim Modelinin Okul profillerine katkısı nedir?
Olgubilim desenine dayalı araştırmanın çalışma grubunu, Siirt İlinde görev yapan okul
yöneticileri oluşturmaktadır. Gönüllülük esası doğrultusunda belirlenen gruba, araştırmacı tarafından
geliştirilen ve uzman görüşü alınan yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Buradan elde
edilen veriler betimsel analize tabi tutulmuştur.
Anahtar Kelimler: Gelişim, Okul, Okul Gelişim Modeli
Kaynakça
Aydın, A. (2000). Sınıf Yönetimi. İstanbul: Alfa Yayınları.
Demirel, Ö. (2010). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
MEB (2019a). Okul Gelişim Modeli. (Erişim Tarihi:
http://talimterbiye.mebnet.net/Projeler/okulgelisimprojesi.pdf - 09.09.2019)
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CONTEXTUAL, LINGUISTIC, AND SOCIAL AFFORDANCES OF ONLINE
COLLABORATIVE READING FOR ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
CLASSROOMS
Dr. Osman SOLMAZ
Dicle University, Turkey, osolmaz@dicle.edu.tr
The present study investigates the affordances of the use of digital social reading platforms in an
English as a Foreign Language context through an ecological perspective. For this purpose, a series
of activities conducted through a digital collaborative reading tool was integrated into a universitylevel course, in which 38 first-year undergraduate students enrolled at the Department of English
Language Teaching (ELT) at a state university in Turkey. The data were collected from two
primary sources: multi-layered comments in the digital annotation tool (DAT) and students’
reflection papers. Quantitative and qualitative analysis of the data revealed contextual, social, and
linguistic affordances of the medium in various levels. The results also showed that the level of
affordances increased when the discussions in the platform led by either instructor or students
themselves compared to a format-free model. Sample affordances for each category are highlighted
and the implications of the findings for tertiary-level EFL classrooms are discussed.
Key Words: Digital Social Reading, English as a Foreign Language, Computer-Assisted Language
Learning
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UTILIZING THE POTENTIAL OF PECHA KUCHA PRESENTATION TECHNIQUE IN
UNIVERSITY-LEVEL ENGLISH CLASSES
Dr. Osman SOLMAZ
Dicle University, Turkey, osolmaz@dicle.edu.tr
This study investigates the use of Pecha Kucha presentation technique, a fast-paced timelimited presentation style, in English as a foreign language classes in higher education context. The
participants were English language learners who were studying at the department of English
language teaching at a state university in Turkey. As part of the study, students made presentations
in Pecha Kucha format and participated in an open-ended survey at the end of the study. Twelve
students also volunteered to take part in semi-structure focus group interviews. Data analysis, which
followed a three-cycling coding process, demonstrated advantages of the technique including an
improvement in self-confidence, development in speaking, time management and presentation
skills. The findings also illustrated disadvantages such as difficult learning process, constraints
related to the format, and a perceived increase in anxiety. Furthermore, the study revealed that
participants of the study who were also English language teacher candidates recognized the
potential of the format and displayed their willingness to implement the technique in their teaching
careers. The study is concluded with the discussions and implications of the findings.
Key Words: English Language Learning, Pecha Kucha Presentation, Teaching Speaking
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OSMANLI DEVLETİ’NDE KADIN EĞİTİMİNE YÖNELİK ÇABALAR BAĞLAMINDA
MEHMED FUAD’IN “HANIMLARA MAHSÛS USÛL-İ KİTABET VE İNŞÂ” ADLI ESERİ
Prof. Dr. Hasan KAVRUK
İnönü Üniversitesi Türkçe Eğitimi Programı, hasan.kavruk@ınonu.edu.tr

Sevil ALPARSLAN
Doktora Öğrencisi, İnönü Üniversitesi Türkçe Eğitimi Programı, sevilalparslan@yahoo.co.uk
Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Fermanı’nın ilandan sonra Maârif alanında önemli gelişim ve
değişimler başlamıştır. Bu değişimlere paralel olarak kadınların eğitimi hususuna yöneliş ve kadın
merkezli eğitim kurumlarındaki artış II. Meşrutiyet dönemine rastlamaktadır. Yenileşme döneminde
kadınların eğitiminin farklı yönlerden ele alınması Türkçe eğitimine de yansımıştır. Bu durum
kadınlara yönelik yazma eğitimi kapsamında kitapların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Hanımlara
Mahsûs Usûl-i Kitâbet ve İnşâ bu alanda ortaya konulan önemli eserlerden biridir. 1317/1898’de
basılan eserin yazarı Mehmed Fuad’dır.
Bu araştırmada Osmanlı Devleti’nde kadınlara yönelik yazma eğitimi çabaları içinde
oluşturulmuş olan Hanımlara Mahsûs Usûl-i Kitâbet ve İnşâ kitabı yazma eğitimi bağlamında
incelenmiştir. Nitel gelenekten faydalanılan araştırmada doküman ve içerik analizi yöntemi
kullanılmıştır. Araştırmada ilk olarak kitabın metin incelemesi yapılmış, daha sonra bir yazının
oluşturulmasında izlenen aşamalar aktarılmış ve kullanılan üslupta bulunması gereken niteliklere yer
verilmiştir. Yazma eğitiminde mektup tür ve örneklerini ele alan kitabın sonunda resmi yazışma
lakapları cetveline yer verilmiştir. Araştırmanın en dikkat çekici özelliği ise eserin özellikle hanımlara
yönelik hazırlanmış olmasıdır.
Hanımlara Mahsûs Usûl-i Kitâbet ve İnşâ adlı eserin, erkek egemen söylemin hâkim olduğu
dönem içerisinde kitabet türünde hanımların kullanımına yönelik hissedilen boşluğun doldurulması
maksadıyla kaleme alındığı tespit edilmiştir. Ancak eserde hanımlara özel kullanımlar teorik olarak
değil kadınların ağzından verilen mektup örneklerinden yola çıkılarak aktarılmıştır. Kadınlardan bu
mektup örneklerini okuyarak benzer örnekler oluşturmaları beklenmiştir. Bu bilgilere dayanarak eser
kadınlara mahsus mektup örneklerinde bir yazma planının olduğunu ve bu plan dahilinde uygun
kelime seçimine dikkat edilmesi gerektiğini önemle vurgulamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Türkçe eğitimi, yazma eğitimi, kadın, inşâ ve kitâbet.
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OSMANLI’DA İSTANBUL ROBERT KOLEJİ TÜRKÇE TEDRİSATINA MAHSUS
PROGRAMIN İNCELENMESİ

Prof. Dr. Hasan KAVRUK
İnönü Üniversitesi Türkçe Eğitimi Programı, hasan.kavruk@ınonu.edu.tr

Sevil ALPARSLAN
Doktora Öğrencisi, İnönü Üniversitesi Türkçe Eğitimi Programı, sevilalparslan@yahoo.co.uk
Osmanlı topraklarında 18-19. yüzyıllarda çok sayıda yabancı misyoner okulu kurulmuştur.
Bunlar arasında yer alan Robert Koleji de en başta gelen Hristiyan misyoner okullarından biridir.
Ana dili Türkçe olan ve olmayan öğrencilerin eğitim gördüğü okulda kullanılmak üzere Vatan
Matbaasında tarihsiz olarak basılan “Robert Kolec Türkçe Tedrisatına Mahsus Program” adlı
belgenin varlığı Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphane Seyfettin Özege bölümünde yapılan
taramada 25822 SÖ yer numarasında tespit edilmiştir. Bu program; öğrencilerde istendik davranış
değişikliği meydana getirme sürecinde planlı ilerlemeye hizmet etmesi, Türkçe öğretiminin
geçmişten günümüze ne tür değişim ve gelişim süreçlerinden geçtiğini göstermesi, yabancılara
Türkçe öğretimine yönelik bir bölümü barındırması bakımından önem arz etmektedir.
Bu araştırmada, idadi/lise öğrencilerine yönelik hazırlanan “Robert Kolec Türkçe Tedrisatına
Mahsus Program”ın incelenmesi amaçlanmıştır. Doküman ve içerik analizi yöntemine dayanan bu
araştırmada ilk olarak programın metin içi çevirisi yapılmış, daha sonra Robert Koleji idadi/lise
yapılanması açıklanarak sınıf seviyelerine göre okutulan haftalık Türkçe ders saatleri, programda
yer alan dil becerileri, becerilerin sınıf düzeyine göre gösterdiği aşamalı gelişim, gelişimin
sağlanmasında öğretilecek konu başlıkları, kullanılacak yöntemler ve kültür aktarımına dair
unsurlar incelenmiştir.
Araştırmada elde edilen bulgulara göre programın, ana dili Türkçe olanlara ve olmayanlara
göre iki farklı bölümden oluştuğu tespit edilmiştir. Türk ve yabancı asıllı öğrencilere yönelik
hazırlanan bu programın, yabancılara Türkçe öğretimi hususunda sınırlı seviyede bilgiler içerdiği
görülmüştür. Robert Koleji idadi bölümünün 10 sınıf seviyesinden oluştuğu görülmüş olup her
sınıf seviyesine göre Türkçe derslerinin ezber, inşat, imla, kıraat, coğrafya ve tarih kısımlarını
içerdiği gözlemlenmiştir. Ayrıca ders saatlerinin sınıf seviyesi ilerledikçe azaldığı, kültür ve tarih
aktarım ögelerinin ise artırıldığı belirlenmiştir. Kültürel ve tarihi bilgilerin aktarımı hususundaki
bu artışta Türkçe ders saatlerinde tarih, coğrafya ve eşya derslerinin disiplinler arası bir
yaklaşımdan hareketle bütüncül olarak kullanılmasının etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkçe eğitimi, Türkçe öğretim programı, Robert Koleji.
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YENİ ÖĞRETMENLER ODASI TASARIMI MODELİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN
GÖRÜŞLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Sevda KOÇ AKRAN
Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
sevdakc@gmail.com
ÖZET

Eğitim yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Bu süreci bazı bireyler evde bazıları okulda
tamamlamaktadır. Ama en önemlisi planlı ve programlı bir şekilde, günün koşulları ve gelişmeleri
doğrultusunda bir eğitim sürecine okulda katılmaktır. Çünkü okul, eğitim faaliyetlerinin yapıldığı,
belirli hedef ve davranışların öğrenciye kazandırıldığı, öğrenen ve öğretenin bir arada bulunduğu
ortamlardır. Bu ortamlarda, ülkenin ihtiyaç duyduğu bireyler yetiştirilmekte, toplumsal değerler
bireye aktarılmakta ve birçok öğretim programının işlevselliği burada değerlendirilmektedir
(Özdemir, 2000; Şişman, 2002;Dönmez, 2004; Turan, Açıkalın ve Şişman, 2007). Okulun bütün bu
işlevlerini yerine getirmesinde, eğitim ortamları önemli bir değişken olarak görülmektedir. Bunun
sebebi olarak da, bu ortamların öğretme-öğrenme sürecinin mimarı olan öğretmenler üzerinde
bırakmış olduğu etki gösterilmektedir. Örneğin bir sınıf, laboratuvar, resim, müzik odası, çok amaçlı
salon ve bilişim sınıfının düzenli ve kullanışlı olması ya da bu ortamların öğrenci öğrenmesi için hazır
hale getirilmesi öğretmenin öğretim sürecine yönelik motivasyonunu artırmaktadır. Tabi öğretmen
her zaman böyle bir tutuma sahip olmayabilir. Kalabalık sınıflar, kirli ve bakımı yapılmayan araçgereçler, okulda bulunmayan laboratuvarlar öğretmenin okula karşı olumsuz tutum geliştirmesine
neden olabilmektedir (Dönmez, 2004). Böyle bir durumda öğretmen dinleneceği, meslektaşlarıyla
zaman geçireceği yerlere ihtiyaç duymaktadır. Okulda öğretmenin bu ihtiyacını daha çok karşılayan
yerlerin “öğretmenler odası” olduğu düşünülmektedir (Korkulutaş, 2019).
Öğretmenler odası, bütün öğretmenlerin bir arada olduğu, iletişim kurduğu, serbest
zamanlarını geçirdiği çalışma alanlarıdır. Başka bir deyişle öğretmenler odasında öğretmen, mesleki
bilgi ve becerisini meslektaşları ve paydaşları ile paylaşmakta, değerlendirmekte, kendilerini özel
hissedecekleri bu ortamlarda öğrencileriyle, velilerle vs. görüşmeler yapmaktadır. Öğretmenler için
birçok anlam ve duygu ifade eden öğretmenler odasının bu sebeple, iyi tasarlanması beklenmektedir.
MEB (2019) öğretmenlerin bu beklentisini karşılamak amacıyla 2019 yılında “yeni öğretmenler odası
tasarım modelini” geliştirmiştir. Yeni öğretmenler odası tasarım modelinde öğretmenlerin zihinsel,
duygusal ve bedensel olarak rahatlamaları amaçlanmıştır. Örneğin öğretmenlerin;
• Hem bireysel hem de grup çalışmalarını yapacağı alanlar, her öğretmenin rahat çalışacağı
bireysel masalar, yemek masasına dönüşebilen sehpalar, bu sehpaların altında öğretmenlerin
çeşitli not ve dosyalarını yerleştireceği bölmeler tasarlanmıştır.
• “Anahtar taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıran şifreli-kilitli bireysel dolaplara”, geniş
oturma alanlarına, bir takım eşyaları asmaya yarayan dolap içi askılık bölümüne, cep
telefonu, bilgisayar, tablet gibi “elektronik cihazların şarj edilebilmesi için her dolapta 2 adet
USB girişli priz sistemine”, samimi bir ortam yaratmak için ve öğretmenlerin temel
ihtiyaçlarını karşılayan mutfak alanına yer verilmiştir.
• Dönem başında ve çeşitli zaman dillerimde bir araya geldiğinde rahat etmelerini sağlayan,
duygu ve düşüncelerini bir arada paylaşacakları toplantı alanlarına “rahat hareket eden
tekerlekli ve katlandığında sergi panosuna ve sunu tahtasına dönüşebilen toplantı masaları”,
mıknatıslı metal panolar, 'Kendine, Hayata, Geleceğe İyi Bak' sloganı yazan boy aynası ve
doğa ile iç içe olmasını sağlayan yaşam alanları öğretmenler odasında düşünülen diğer
faaliyetlerdir. Bu faaliyetlerin en kısa sürede ülke geneline yaygınlaştırılması için Ankara’da
farklı alan ölçülerine sahip üç öğretmenler odası belirlenmiş ve bu öğretmenler odası diğer
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okullara örnek teşkil etmesi için belirtilen koşullar doğrultusunda hazırlanmıştır (MEB,
2019).
Görüldüğü üzere yeni öğretmenler odası tasarım modelinin temel amaçları arasında;
öğretmenlerin, derslere girmeden önce dinlenmesi, ders planlarını hazırlaması, meslektaşları ile
duygu ve düşüncelerini huzurlu bir ortamda paylaşması yer almaktadır. Böyle ortamların
öğretmenlerin bilişsel yapılarından çok duyuşul yapılarını olumlu yönde etkileyeceği kaçınılmaz bir
gerçek olduğu düşünülmektedir. Böyle düşüncelerin somut bir şekilde ortaya konulması çeşitli
araştırma sonuçlarıyla ve yapılan çalışmalarla ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Bu araştırmanında
başta alan yazıya katkı sağlaması göz önünde tutulmuş ve buradan elde edilen sonuçların modelin
uygulayıcılarına rehber olması amaçlanmıştır. Bu sebeple araştırmanın temel amacı, yeni öğretmenler
odası tasarımı modeline yönelik öğretmen görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın amacı
doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
Öğretmenlerin;
1. Öğretmenler odası kavramına ilişkin görüşleri nedir?
2. Yeni öğretmenler odası tasarımı modeline ilişkin görüşleri nedir?
3. Yeni öğretmenler odası tasarımı modeline ilişkin önerileri nedir?
Araştırmada olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Siirt İli merkezde
görev yapan sınıf ve branş öğretmenleri oluşturmaktadır. Gönüllülük esası doğrultusunda belirlenen
gruba, araştırmacı tarafından geliştirilen ve uzman görüşü alınan yarı yapılandırılmış görüşme formu
uygulanmıştır. Araştırmada ayrıca öğretmen görüşlerini desteklemek amacıyla doküman analizi
yöntemi kullanılmıştır. Doküman analizinde çeşitli öğretmenler odası fotoğraflarından alıntılar
yapılmıştır. Buradan elde edilen veriler betimsel analize tabi tutulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Öğretmenler Odası.
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ANYTHING GOES: RASYONALİST BİLİM İÇİN BİR KURAL MI, KURALSIZLIK MI?
Öğr. Gör. Mehmet Ali YILDIZ
Muş Alparslan Üniversitesi MYO, ma.yildiz@alparslan.edu.tr

ÖZET
Son yüzyılın en önemli bilim filozofları arasında kabul edilen Feyerabend, bilime yönelttiği
eleştirilerle tanınmaktadır. Tüm çalışmalarında o, bilimi, yalnızca kendisini yasladığı özel
rasyonalite ve yöntem anlayışlarını analiz etmekle değil, sebep olduğu doğal olumsuzlukları gözler
önüne sermekle de eleştirisinin merkezinde tutmuştur. Bilimin belirli rasyonel bir yönteminin
bulunduğu genel kabulüne, hem böyle bir yöntemle bilimlerde ilerleme sağlanamayacağını öne
sürerek karşı çıkmış hem de spesifik olarak ‘rasyonel bir yöntem’ savunusunu bir gerçeğin ifadesi
olmaktan ziyade, dünyanın her tarafında zorla dayatılan bir anlayış olarak okumakta ısrarcı
olmuştur. Böyle olduğu içindir ki ona göre dünya genelinde sadece batılı bilim paradigması hüküm
sürmekte ve birçok kadim bilgi anlayışına hayat hakkı tanınmamaktadır. Döneminin ünlü bilim
filozofları ile (örneğin Karl Popper, Imre Lakatos, Thomas Kuhn) sürekli dirsek temasında
bulunmuş olan Feyerabend tek bir yöntemin dayatılmasının ciddi sorunlar barındırdığını ve
doğurduğunu belirtmiş, bu sorunların görülmesi ve aşılması için oldukça uzun değerlendirmeler
yapmıştır. Onun “anything goes” sloganı bilimin rasyonalitesine veya rasyonel bilim anlayışına
yönelttiği eleştirileri ifade eden bir mottoya dönüşmüştür. Bilimsel faaliyetlerin icrasında
metodolojik olarak her şeyin uygun olacağını iddia ediyor görünen bu slogan kısa sürede
tartışmaların odağına oturmuştur. Bu yaklaşımında haklı olup olmadığı bir yana, bu sloganla tam
olarak neyi kast etmeye çalıştığı da tartışılmış ve tartışılmaktadır. “Anything goes” Feyerabend
karşıtlarınca genelde onun “bilimin herhangi bir rasyonalitesinin bulunmadığını ve yöntemlerle iş
yapmanın gereksizliğini savunduğu” şeklinde yorumlanmış; böyle olunca da onun felsefesinin
absürt olduğu saldırısının da merkezine oturtulmuştur. Oysa Feyerabend’in sloganı nasıl tarif ettiği,
hangi anlamda ve kimleri kast ederek kullandığı dikkate alınınca “anything goes”a dayanılarak
üretilen karalamaların -art niyetli değillerse- yanlış anlamaya dayandıkları söylenebilir.
Anahtar Sözcükler: Feyerabend, Bilim, Rasyonalite, Bilim felsefesi, anything goes
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3-6 YAŞ ÇOCUKLARININ TEKNOLOJİ KULLANIMI HAKKINDA EBEVEYN
GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Öğr. Gör. Gülistan BALCI ELHAKAN
Bingöl Üniversitesi (gbelhakan@bingol.edu.tr)
Öğr. Gör. Vildan BURULDAY
Bingöl Üniversitesi (vburulday@bingol.edu.tr)
Öğr. Gör. F. Zuhal EROL
Bingöl Üniversitesi (fzerol@bingol.edu.tr)
ÖZET
Teknolojik aletler çağımızın bir gerekliliği olarak tüm yaşamımızı etkisi altına almıştır. Teknolojik
aletlerin insan gücü ve zaman açısından tasarruf sağladığı ve heran ulaşılabilir olması günlük
yaşantımızı kolaylaştırmakta ve bu aletlere olan ihtiyacımızı arttırmaktadır (Bayhan, 2015, s.4). Bu
nedenle teknolojinin amacına uygun kullanılması yaşanabilecek tüm olumsuzlukları en aza
indirgemekte ve çeşitli faydalar sağlamaktadır (Aral ve Doğan Keskin, 2018, s. 318). Özellikle 3-6
yaş dönemindeki çocukların teknolojik aletlere yönelik ilgi ve meraklarının giderilmesi,
ebeveynlerin teknoloji kullanımına yönelik olarak olumlu davranış örnekleri sergilemeleri
teknolojinin hayata olan yansımalarını daha faydalı hale getirecektir. Bu amaçla Bingöl il
merkezinde bulunan 3-6 yaş çocuklarının teknoloji kullanımı hakkında ebeveyn görüşlerinin çeşitli
değişkenler açısından incelenmesi adlı çalışma yapılmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modelinde
olup, araştırmanın evrenini 2018-2019 yılları arasında Bingöl il merkezinde bulunan ve 3-6 yaş
çocukları olan 5077 ebeveyn oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 2018-2019 yılları
arasında Bingöl il merkezindeki okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden 402 çocuğun ebeveyni
oluşturmaktadır. Araştırmada ebeveynlere Demografik Özellikler Formu ve Okulöncesi Çağındaki
Çocukların Teknoloji Kullanımı Hakkında Ebeveyn Görüşleri Ölçeği uygulanacaktır.
AMAÇ
Araştırmanın amacı Bingöl il merkezinde bulunan 3-6 yaş çocuklarının teknoloji kullanımı
hakkında ebeveyn görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Bu amaca bağlı olarak
şu sorulara cevap aranmaya çalışılacaktır.
1. Ebeveyn görüşleri; cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, çalışma durumu, gelir
seviyesi, çocuk sayısı, çocuğun okul öncesi eğitime devam etme süresi ve doğum sırasına
göre anlamlı farklılıklar göstermekte midir?
2. Ebeveyn görüşleri; evde bulunan teknolojik aletlere ve bu teknolojik aletlerle gün içerisinde
geçirilen zamana göre anlamlı farklılıklar göstermekte midir?
3. Ebeveyn görüşleri; çocukların oynadıkları oyun türüne göre anlamlı farklılıklar göstermekte
midir?
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YÖNTEM
Araştırma ilişkisel tarama modelinde olup veriler ölçekler yoluyla elde edilecektir.
BULGULAR
Bugüne dek konu ile ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde çocukların gün içinde en yoğun
kullandığı teknolojik aletin televizyon olduğu görülmektedir. Ayrıca yaş ortalamasının her geçen
gün düşmesi (Ulusoy ve Bostancı, 2014, s.570), kolay ulaşılabilir olması nedeniyle akıllı telefonlar
da en yoğun kullanılan teknolojik aletlerden bir diğeri olarak literatürde yerini almaktadır (Yengil,
Güner ve Topakkaya, 2019, s.17). Teknolojik alet kullanımının yaş, cinsiyet, eğitim durumu,
ebeveynlerin çalışma durumu, ailenin gelir seviyesi, medeni durum, çocuk sayısı, çocuğun doğum
sırası ve eğitime devam etme süresi, evde bulunan teknolojik aletler ve bu aletlerle gün içinde ne
kadar zaman geçirildiği ve çocuğun daha fazla tercih ettiği oyun türleri gibi değişkenlere göre
gruplar arasında anlamlı farklılaşmaların olması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Teknolojik alet, teknoloji, ebeveyn, okulöncesi
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OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNDE DUYGUSAL ZEKÂ VE GÖRSEL OKURYAZARLIK
Büşra AVAN
busraavan0@gmail.com
İlkay ULUTAŞ
ilkayulutas@gmail.com
ÖZET
Duygusal zekâ duyguların farkına varma, tanıma, anlama ve yönetme yetilerini içerirken; görsel
okuryazarlık çevredeki görsel uyaranların farkına varma, ayırt etme ve yorumlama becerilerini
içermektedir. Gerek duygusal zekâ gerekse görsel okuryazarlık aile, okul gibi çevrenin etkisiyle
geliştirilebilen bir süreci içerir. Duygular çocukların ilk yorumladıkları aracılardır. Bebek annesinin
yüzünden, sesinden duygularını okur ve buna uygun tepkide bulunur. İlerleyen süreçlerde yüz
ifadelerine, el, kol, beden hareketlerini yorumlama eklenir; kitap, televizyon vb. yayınlarda
gördüklerini inceler, yorumlamaya çalışırlar. Öyküde geçen kahramanın nasıl hissettiğini resmi
uzun süre inceleyerek yorumlamaya çalışırlar. Dolayısıyla görsel okuryazarlık becerileri aynı
zamanda duygusal zekâ yetilerini desteklemeye aracı olurlar. Son yıllarda çevrede görsel
uyaranların artması ve çeşitlenmesi yaratıcı fikirler ve yeni ufuklar için düşünceleri açmakta ve
duygularımızı da etkilemektedir. Özellikle sayısız çeşitteki semboller, resimler ve fotoğraflar
görsel okuryazarlığı geliştirirken duygusal zekâ üzerinde de etki oluşturabilmektedir. Okul öncesi
eğitimde görsel okuryazarlık ve duygusal zekâyı destekleyen etkinlikler ile görsel mesajların içeriği,
çocukların görsellerin altında yatan anlamları yorumlamaları ve görsele uygun olarak duygularını
ayarlamaları mümkün olabilecektir. Bu çalışma nitel desende, belge incelemeye dayalı bir derleme
şeklinde yapılmış olup, okul öncesinde görsel okuryazarlık ve duygusal zekâ kavramları
tartışılmıştır. Çalışmada öncelikle duygusal zekâ, görsel okuryazarlık kavramları açıklanmış, okul
öncesi çocukların duygusal zekâ ve duygusal okuryazarlık özellikleri verilmiş, duygusal zekâ ile
görsel okuryazarlık ilişkisi irdelenmiştir. Çalışma sonunda okul öncesi eğitim kurumlarında
çocukların görseller ve görsel ipuçları ile duyguların farkına varmalarının ve anlamalarının
desteklenmesinin çocukların beden dilini anlamalarını da destekleyeceğine, sosyal duyarlılığın
artmasını sağlayacağına ve olumlu sınıf atmosferinin destekleneceğine vurgu yapılarak görsel
okuryazarlık becerileri ile duygusal zekâ gelişimini desteklemeye yönelik öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Duygusal zekâ, Görsel okuryazarlık, Erken çocukluk dönemi.
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M NESLİ’NİN ONLİNE İNANÇ PRATİKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Arş. Gör. Dr. Metin EKEN
Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi
mtneken@gmail.com
M Nesli’nin online inanç pratiklerine dair düşüncelerinin, motivasyonlarının ve yaklaşımlarının
modern görsel kültür ve teknik iletişim araçları çerçevesinde incelenmesi, bu çalışmanın konusunu
oluşturmaktadır. Bu çerçevede modern görsel kültürde internetin ve sosyal medyanın, M Nesli’nin
online inanç pratiklerine nasıl etki ettiği çalışmanın temel problemi olarak somutlaştırılmıştır. Bu
doğrultuda öncelikle teorik düzlemde görsel kültürün doğasının ve ona modern bir hususiyet veren
temel özelliklerinin çerçevelenmesi, modern görsel kültür ve medya ilişkisinin anlamlı bir zemine
oturtulması, bu ilişkinin ortaya çıkardığı medyatik etkilerin belirlenmesi ile medya ve din ilişkisi
çerçevesinde dinin medyatik görünümlerinin somutlaştırılması amaçlanmıştır. Saha düzleminde ise
M Nesli özelinde genç Müslümanların kendilerini ve inançlarını internet ve sosyal medya aracılığıyla
nasıl ifade ettiği ve medya alanının simgesel kaynaklarının inanç, maneviyat, din ve aşkın olana
yönelik anlamlarla ve pratiklerle nasıl ilişkilendiği sorgulanmıştır. M Nesli’nin algılarını ve
deneyimlerini doğrudan birinci ağızdan elde edilen anlatılar çerçevesinde anlamlandırmak amacıyla
bu çalışmada nitel anlatı analizi yöntemine başvurulmuştur. Gözlem ve yarı-yapılandırılmış mülakat
veri toplama tekniklerinin bir arada kullanıldığı araştırma, hazırlanan soru formunun amaçlı tipik
durum ve kartopu örnekleme tekniğiyle seçilen 20 katılımcı tarafından cevaplanması yoluyla
gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak çalışma, hem kültürel belirlenimleri hem de teknik özellikleri
gereği değer yüklü araçlar olarak nitelenebilecek internetin ve sosyal medyanın, genç Müslümanların
online inanç pratiklerinin şekillenmesinde ciddi bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bu
etkinin, dini görünümlü pratiklerin muhtevasını/özünü modern görsel kültürün seküler ve
sekülerleştirici doğasına tabi kılması sebebiyle sekülerleştirici bir karaktere sahip olduğu ifade
edilebilir. Bu durum genç Müslümanların online inanç pratiklerinin bir kısmının her ne kadar dini bir
görünüm arz etse de seküler bir anlayışa içkin olabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: M Nesli, internet, online inanç pratikleri, sekülerleşme
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FİNTECH - FİNANSAL TEKNOLOJİ
Dr. Öğr. Gör. Emel ABA ŞENBAYRAM
Harran Üniversitesi Suruç MYO
emel.aba@harran.edu.tr
ÖZET
Finans ve teknolojinin bir ayara gelerek oluşturduğu ve 2015 yılından bu yana geleneksel
finansal yöntemlerle rekabet etmeyi amaçlayan FinTech, günümüzde dijital dünyanın yeni gözdesi
olarak görülmektedir. Mobil cihazların kullanımı ile bankacılık ve yatırım hizmetlerinin daha kolay
ve ulaşılabilir olmasını sağlamak adına geliştirilen bu teknolojik yeniliğin, finansal tabana yayılma
konusunda etkili olması beklenmektedir. FinTech denildiğinde akıllara ilk olarak sadece finansal
teknolojiler gelse de söz konusu teknolojik portal bünyesinde çok daha fazlasını barındırmaktadır.
Bunların başında yenilikçi iş modelleri ve teknoloji ile finansal hizmetler sunmayı amaçlayan
şirketler gelmektedir. Teknolojik gücü kullanarak geleneksel finansal hizmetlere karşı rekabet
halinde olan FinTech, dünyada internet ve mobil uygulamaların yaygınlaşması ile hızlı bir ilerleme
kaydetmektedir. Özellikle yapay zekâ, makine öğrenim ve kullanım kapasitesi, internet ve blockchain
gibi gelişmekte olan teknolojiler finans şirketlerinin hizmet yelpazesini yeniden şekillendirmektedir.
Son yıllarda teknolojik gelişmelerdeki dinamik yapı müşterilerin de finansal hizmetler sunan
şirketlere olan beklentilerini değişerek artmaktadır. Öyle ki birçok müşteri kendilerine özel ürünlerle
ihtiyaçlarına hızla karşılık verebilecek finans kuruluşlarıyla çalışmak istemektedir. Mobil
uygulamalar gibi teknolojik kolaylıkların bireylere zaman, mekan, prosedür gibi birçok konuda
olumlu fark sağlarken, bireylerin ihtiyaçların karşılanma süreci noktasında anlayışını zedelemiştir.
Şöyle ki bireyler artık finansal işlemlerin de gerçek zamanlı olmasını istemektedir. Önceleri belirli
bir takım değerlendirme ve prosedür sonrasında alınabilen banka kredileri, şimdilerde saniyeler
içerisinde online alınabilmektedir. Müşteriler, ipotek, sigorta ve daha birçok finansal gereksinimin de
asgari süre içerisinde karşılanmasını beklerken, yaptıkları her işlemin güvenliğinden emin olmak
istemektedirler.
FinTek ekosistemine katılım her geçen gün artmaktadır. Global FinTech Adoption Index 2019
raporuna göre, FinTek’e katılım oranı 2018 yılına kıyasla yaklaşık % 64 oranla büyümüştür.
Hindistan ve Çin % 87’lik benimseme oranıyla gelişmekte olan pazarlara liderlik ederken % 82 oranı
ile Rusya ve Güney Afrika, % 73 oranında Hollanda, % 71 oranında İngiltere ve İrlanda takip
etmektedir.
Bu çalışma ile finans sektörüne küreselleşme, teknoloji ve demografik değişimlerle evrimleşme
sürecinde ivme kazandıran FinTek’in kapsamlı bir şekilde araştırılması amaçlanmıştır. Ayrıca
çalışmada günümüzde FinTek sektörünün Türkiye ve diğer ülkelerdeki durumu ile ilgili bilgi
verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dijital Finans, Finansal Teknoloji, FinTek, Fintech

Abstract
FinTech is a new favorite of the digital world, which has been established by finance and
technology and aims to compete with traditional financial methods since 2015. This technological
innovation, which was developed in order to make banking and investment services easier and more
accessible through the use of mobile devices, is expected to be effective in spreading to the financial
base. When FinTech is mentioned, only financial technologies come to mind first, but this
technological portal contains much more. These are companies that aim to provide financial services
with innovative business models and technology. FinTech competes against traditional financial
services by using technological power and is making rapid progress with the spread of internet and
mobile applications in the world. In particular, emerging technologies such as artificial intelligence,
www.iksadeurope.org
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machine learning and use capacity, the Internet and blockchain are reshaping the range of services of
financial companies.
In recent years, the dynamic structure of technological developments has increased the
expectations of customers for companies offering financial services. So many customers want to work
with financial institutions that can respond quickly to their needs with special products.
While technological facilities such as mobile applications provide a positive difference in many
subjects such as time, place and procedure to individuals, they undermine individuals' understanding
of the process of meeting their needs. Individuals now want financial transactions to be in real time.
Bank loans, which were initially obtained after a certain set of assessments and procedures, are now
available online in seconds. Customers expect to ensure that every transaction they perform is secure,
while expecting that their mortgage, insurance and many other financial requirements will be met
within a minimum period of time.
According to the Global FinTech Adoption Index 2019 report, the participation rate in FinTech
grew by 64% compared to 2018. India and China lead emerging markets with an adoption rate of
87%, followed by Russia and South Africa (82%), the Netherlands (73%) and the UK and Ireland
(71%).
In this study, it is aimed to investigate FinTech in a comprehensive manner which gives financial
sector acceleration in the process of evolution with globalization, technology and demographic
changes. Also working in the industry today, the fintech are given information about the situation in
Turkey and other countries.
Word Key: Finance, Digital Finance, Financial Technology, FinTek, Fintech
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GÜRAY SÜNGÜ’NÜN İBRAHİM’İN KAYBETTİĞİNİ BULMASIDIR ROMANINDA
BÖLÜNMÜŞ BENLİĞİN ERGİLENMESİNDE İÇSEL YOLCULUĞUN ETKİSİ

Doç. Dr. Nilüfer İLHAN
Yozgat Bozok-Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi-Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü/ YOZGAT/
nilufer.ilhan@bozok.edu.tr

ÖZET
İnsanın doğumundan ölümüne kadar yaşam süreci, onun dünyadaki yolculuğunu özetler.
Farklı zaman, mekân ve rolleri kapsayan, aklın rehberliğinde ilerleyen bu yolculuk, onun
değişimine, kendini ve evreni anlamasına katkıda bulunur. Buna karşılık insanın içsel dünyasına
yahut bilinçdışına yönelmesiyle yaptığı yolculuk ise gizli, karanlık ve kaotik yüzüyle karşılaşması,
bastırılan, örtülen, yitik olan ve unutulan gerçeklerin gün yüzüne çıkmasını sağlar; birtakım
eşiklerden aşması ve sınavlardan geçmesini gerekli kılar. İçsel dünyasında yaptığı çetin yolculuk
sonucunda erginlenen ve kendilik bilinci edinen insan, yeniden bir doğumu, uyanışı ve dirilişi
gerçekleştirir. Kendini, nesneyi ve çevresini farklı algılamaya ve anlamlandırmaya başlar. Bu
anlamda çağdaş hikâye ve roman yazarlarından Güray Süngü, eserlerinde yabancılaşma, yalnızlık,
ölüm, intihar, arayış, kaçış, bunalım, bilinç, delilik ve rüya gibi izlekleri çağdaş anlatım
teknikleriyle ele alırken insanın anlam arayışını söz konusu eder. Süngü, İbrahim’in Kaybettiğini
Bulmasıdır (2018) romanında modern zamanda yaşayan kahramanın başını çarpmasının ardından
düşmesi ve bilinçdışının ortaya dökülmesiyle birlikte iç dünyasında yaptığı yolculukla kendini
arama ve bulma serüvenini anlatır. Yazarın kahramanın ismini, İbrahim peygamberin mutlak
hakikati ve inancı aramasından hareketle İbrahim olarak seçtiğini; aramak ve bulmak eylemini bir
yazgıya dönüştürdüğünü söylemek mümkündür. Modern yaşam dinamiklerine eleştirel bir tutum
sergileyen romanda, kahramanın iç dünyasında karşısına çıkan kişiler, nesneler ve mekânlar
erginlenmesini gerçekleştirir. Her bir kişi, nesne ve mekân bölünmüş benliğe sahip kahramana,
modern yaşam içinde unuttuklarını hatırlatır; kendiyle/gölgesiyle yüzleşmesine katkıda bulunur ve
içsel yolculuğunu tamamlamasına yardım eder. Kahraman, erginlenmiş bilince sahip olarak varlığa,
aşka, ölüme ve Tanrı’ya farklı anlamlar yükler. Bu çalışmada, İbrahim’in Kaybettiğini Bulmasıdır
romanında erginlenmeyi sağlayan içsel yolculuk unsurları ve sembollerin incelenmesi
amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yolculuk, erginlenme, arketip, delilik, Güray Süngü.
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İBN ABDÜLBERR’İN EL-ECVİBETÜ’L-MÜSTEVꜥİBE ANİ’L-MESÂİLİ’LMÜSTAĞREBE MİN SAHÎHİ’L-BUHÂRÎ ADLI ESERİ
Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman ECE
Siirt Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi/Hadis Anabilim Dalı
arahman1977@hotmail.com
ÖZET
Anlamı kapalı olan veya zahiren müteârız gibi görülen hadislerin nasıl anlaşılması gerektiği
ilk dönemlerden beri tartışma konusu olmuştur. Şafiî, İbn Kuteybe, Tahâvî ve İbn Fûrek gibi âlimler
bu tartışmalara cevap niteliğinde eserler kaleme almışlardır. Hicrî beşinci asırda bu tartışmaların
halen devam ettiği anlaşılmaktadır. İbn Abdülber en-Nemerî (ö. 463/1071) bu konuda Sahîh-i
Buhârî’ye gelen eleştirilere cevap niteliğinde el-Ecvibetü’l-Müstevꜥibe ani’l-mesâili’l-müstağrebe
min Sahîhi’l-Buhârî adlı bir eser kaleme almıştır. Eserinde fıkıh ve itikât konularıyla ilgili bazı
Buhârî hadislerine açıklamalar getirmiştir.
Açıklama getirdiği hadislerden on yedisi fıkhî meselelerle ilgili iken üçü itikâdî konularla
ilgilidir. Bunlar arasında, “ölenlerin, sağların sesini işitmesi”, “ölen çocukların ahiretteki durumu”,
“Peygamberlerin rüyaları ile vahiy ilişkisi”, “İsrâ hadisesinin keyfiyeti” ve “Yolcu namazı” gibi
konular dikkat çekmektedir.
Bu konuların günümüzde halen tartışılıyor olması hem fakih hem de muhaddis bir âlim olan
Nemerî’nin bu ve benzeri konulara verdiği cevapları ihtiva eden söz konusu eserinin önemini bir kat
daha artırmaktadır. Çalışmanın hem eseri tanımada hem de Buhârî’nin hadislerini doğru anlama ve
yorumlamada katkı sağlayacağı kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Buhârî, hadis, sahîh, nemerî, Ecvibe.
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TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ DRAMA YÖNTEMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
Dr. Öğrt. Üyesi Selma ERDAĞI TOKSUN
Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi ABD Merkez/Kars
selma_erdagi@hotmail.com
ÖZET
Türkçe Dersi Öğretim Programı, öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri dinleme/izleme,
konuşma, okuma ve yazma ile ilgili dil becerilerini ve zihinsel becerileri kazanmaları, bu becerileri
kullanarak kendilerini bireysel ve sosyal yönden geliştirmeleri, etkili iletişim kurmaları, Türkçe
sevgisiyle, istek duyarak okuma ve yazma alışkanlığı edinmelerini sağlayacak şekilde bilgi, beceri
ve değerleri içeren bir bütünlük içinde yapılandırılmıştır. Öğrencinin aktif bir şekilde derslere
katılıp başarı sağlaması yaparak-yaşayarak öğrenme sonucunda gerçekleşecektir. Drama yöntemi
öğrencinin kendini iyi bir şekilde ifade etmesi, iyi bir dinleyici olması, soru ve sorunlar karşısında
çözümler üretmesi ve empati kurabilmesi için önemli bir yöntemdir. Türkçe öğretmeni alan bilgisini
oyunlar içinde uygun tekniklerle öğrenciye aktarmalıdır. Drama eylemi esnasında diğer alanlarla da
ilişki kurulmalı, sözlü anlatıma dikkat edilmeli, gerekirse sosyal çocuk oyunları içinde çeşitli ses
çalışmalarına zaman ayrılmalıdır. Türkçe öğretmeni, bir lider olarak drama çalışmasında sürece
önem vermeli, öğrencilerin oyunlarla ilgili düşüncelerine ve eleştirilerine de kıymet vermelidir.
Çocuk derste öğretmen direktiflerine tamamen bağlı kalmamalıdır. Özgür bir ortam sağlanmalıdır.
Türkçenin öğretim sürecinde Türkçe öğretmenine bu tür fırsatları sadece drama yöntemi ve
teknikleri sağlayabilir. Bu bağlamda Türkçe öğretmen adaylarının drama yöntemine ilişkin
görüşlerinin ve öz yeterliliklerinin tespit edilmesi önemlidir.
Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğretmen adaylarının drama yöntemine ilişkin görüşlerini
belirlemektir. Bu çalışma nitel bir araştırmadır. Araştırmada durum çalışması deseni kullanılmıştır.
Araştırmanın çalışma grubunu 27 Türkçe öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama
aracı olarak yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi
kullanılarak çözümlenmiştir. Görüşme verileri doğrultusunda öğretmen adaylarının verdiği
yanıtlardan kodlar ve temalar oluşturulmuştur. Çıkarılan bu kodlar daha sonra belirlenen temalar
altında gruplandırılmıştır. Bu işlemlere bir müddet ara verildikten sonra görüşme verileri tekrar
okunmuş tema ve kodların son şekli verilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular ve sonuç kısmına
daha sonra yer verilecektir.
Anahtar kelimeler: Drama, Türkçe eğitimi, öğretmen adayı.
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KIRSALDA GÖREV YAPAN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN KARŞILAŞTIĞI
GÜÇLÜKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Abdullah ÇETİN
Dr. Öğretim Üyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
abdcetin@gmail.com
Fatma YALÇIN SU
Yüksek Lisans Öğrencisi, Kahramanmaraş Sürçü İmam Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
Eğitim Programları ve Öğretimi ABD, fatmayalcinsu45@hotmail.com

ÖZET
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından “Okul öncesi eğitimin amacı; çocukların bedensel, zihinsel,
duygusal gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını, onların ilköğretime hazırlanmasını, koşulları
elverişsiz çevrelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı sağlanmasını, Türkçenin doğru
ve güzel konuşulmasını sağlamaktır.” şeklinde açıklanmıştır. Ancak Türkiye okul öncesinde
okullaşma oranları (3 yaş, 4 yaş, 5 yaş) açısından OECD ve AB ülkelerinin bir hayli gerisinde yer
almaktadır. Bu duruma okul öncesi eğitimin zorunlu olmaması, ailelerin eğitime bakış açısı,
öğretmenlerin motivasyonu, bölgelerin sosyo-ekonomik yapıları, gelişmişlik düzeyleri, coğrafi
yapısı gibi bir çok faktör etki edebilmektedir. Okul öncesinde okullaşma oranın en düşün olduğu
bölgelerden biride Güneydoğu Anadololu bölgesi ve kırsal alanlarıdır. Bu yüzden araştırmanın
amacı kırsal kesimde görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin yaşadığı güçlükleri ve bu güçlüklerle
baş etmek için sundukları önerileri incelemektir. Araştırma nitel araştırma desenlerinden olgubilim
deseninde yürütülmüştür.
Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim öğretim yılında
Güneydoğu Anadolu’nun bir iline bağlı köy okullarında görev yapan 18 gönüllü okul öncesi
öğretmeni oluşturmuştur. Çalışma grubunun oluşturulmasında amaçlı örneklem türlerinden ölçüt
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada okul öncesi öğretmeni olma, köy okullarında görev
yapma, 2019-2020 öğretim yılında filen öğretmenlik yapma ölçüt olarak alınmıştır. Araştırmada
veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde içerik
analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin günlük
yaşantılarında ve eğitim programını uygulamakta güçlük çektikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu
güçlüklere, dil sorununun, okulun fiziki alt yapısının ve donanımının, veli ilgisizliğinin, taşımalı
eğitimin, farklı yaş grubundaki öğrencilerin aynı sınıfta bulunmasının, coğrafi faktörlerin neden
olduğu belirlenmiştir. Öğretmenler karşılaştıkları güçlüklerle baş etmede yönetici ve velilerle daha
fazla işbirliğinin gerekliliğine inanmaktadırlar. Ayrıca öğretmenler öğrencilere okula gelmeden
önce Türkçe öğretilmesini, yeni atanan öğretmenlere çevreyi tanıma adına hizmet içi eğitim
verilmesini, anasınıflarının fiziki alt yapısının iyileştirilmesi için anasınıflarına ödenek verilmesini
önermektedirler.

Anahtar kelimeler: Okul öncesi öğretmenleri, kırsal kesim, güçlükler
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SOSYAL BİLİMLER METODOLOJİSİNDE KANT ETKİSİ: İLİŞKİSEL SOSYOLOJİ
ÖRNEĞİ
Sedat DOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi, Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü, sd_dogan@yahoo.com
Kant felsefesinin yalnızca çağdaş felsefe üzerinde değil, sosyal bilimler metodolojisi üzerinde de
ciddi ve süregelen etkileri olduğu kabul edilmektedir. Fakat bu etkilere değinen ikincil literatürde
Kant felsefesinin özgül karakterinin, özellikle de eleştirel döneminin üç temel eseri arasındaki organik
bağın derinlemesine göz önünde bulundurulmaması nedeniyle sığ veya hatalı değerlendirmeler dikkat
çekmektedir. Sosyolojinin klasik ustalarından itibaren özellikle metodoloji tartışmaları içerisinde
Kant ile ilgili değerlendirmeler hayati bir yere sahip olmakla birlikte günümüzde “ilişkisel sosyoloji”
ile ilgili yayınlarda Kant oldukça tartışmalı bir isim olarak öne çıkmaktadır. Kant’ın metodolojik
bireycilikle birlikte anıldığı ilişkiselci yaklaşımların metateorik analizlerde kullanageldiği ortak
argüman, genelde sosyal bilimler özelde ise sosyolojide tözcü yaklaşımların krize neden olduğu ve
gerek bireyci gerekse bütüncü versiyonlarıyla tözcülüğün tasfiye edilmesi fikrine dayanıyor. Böylece
kendi içinde realist ve pragmatist ilişkiselcilik olmak üzere iki ana eğilime sahip olan ilişkiselci
yaklaşımlar; sosyolojide pozitivizm, yapısalcılık, metodolojik bireycilik gibi uğraklara yönelik
eleştirilerde Kant’ı da genellikle bu sonuncusu ile irtibatı açısından denkleme dâhil etmektedir.
Bununla birlikte ilgili literatürde açık veya örtük biçimde ilişkisel sosyolojinin tepkisel bir yaklaşım
olmadığı, tersine Marx ve Simmel gibi isimler tarafından sosyolojinin klasik çağında temsil edildiği
iddia edilmektedir. Bu çalışmanın, sınırları gereği, ilişkisel sosyolojinin eleştirel ya da kurucu
iddialarını bütünüyle sınaması mümkün değildir. Bu nedenle bu türden sorunlara da zımni birer cevap
imkanı sağlayabilecek olan daha köklü bir problem ele alınacaktır. Çalışmada öncelikle Kant’ın
eleştirel projesi özetlenerek klasik sosyoloji üzerindeki etkisine kısaca değinilecek; ikinci olarak ilk
eleştiri olan Saf Aklın Eleştirisi’nin sosyal bilimler metodolojisine etkisi bakımından yeri
belirlenecek; son olarak bu eserin kategoriler öğretisi ilişkisel sosyolojinin oluşum sürecindeki etkisi
bakımından incelenecektir. Böylece yalnızca sosyoloji ile sınırlı olmayıp çağdaş sosyal bilimler
metodolojisinde oldukça güçlü bir damar yakalayarak güncel tartışmaları karakterize eden ilişkiselci
yaklaşımların, “töz” ile “ilişki” mefhumları üzerinden gelişen ve bir biçimde Kant ile eleştirel yönden
irtibatı kurulan kurucu argümanı, Kant’ın temel öğretilerinden biri aracılığıyla test edilmiş olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilimler Metodolojisi, İlişkisel Sosyoloji, Kant.
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TÜRKİYE’DE 2008-2018 YILLARI ARASINDA PORTER’IN ELMAS MODELİYLE
İLGİLİ YAPILMIŞ ARAŞTIRMALAR ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ
Öğr. Gör. Sema ÇÖKÜK
Batman Üniversitesi, semacokuk@gmail.com
Arş. Gör. Kevser ÖZYAŞAR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, kevserozyasar@gmail.com
ÖZET
Ulusal rekabet gücü gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için temel göstergelerden biridir.
Günümüzde ülkelerin hızla değişen piyasa şartlarında birbirleri ile rekabet edebilmeleri ve
ekonomik anlamda büyüyebilmeleri, sözü edilen ülkelerdeki firmaların faaliyetleri ile yakından
alakalı duruma gelmiştir. Bu sebeple firmaların içinde bulundukları sektör bazında çalışmalar kritik
öneme sahiptir. Porter’in geliştirdiği Elmas Modeli hem sektörlerin hem de küresel rekabet gücünün
belirlenmesinde kullanılmaktadır. Türkiye’de farklı sektörlerin rekabetçilik düzeylerini ölçmeye
yönelik pek çok çalışma yapılmıştır. Ancak, yalnızca Porter’ın Elmas Modeli’nden yararlanılarak
yapılan çalışmaların kısıtlı olduğu görülmektedir. Çalışmaların çoğu Elmas Modelini kümelenme
analizi ile birlikte ele almaktadır. Bu araştırmanın amacı; 2008-2018 yılları arasında ulusal
alanyazında “Elmas Modeli” alanında yapılan araştırmaların içerik analizi ile incelenmesidir. İçerik
analizine 17 makale ve 13 tez olmak üzere toplam 30 yayın dâhil edilmiştir. Çalışmaların yıllar
bazında dağılımına baktığımızda en çok yayının 29.4’lük oran ile 2014 yılında yapıldığı ve sektörel
bazda en fazla yayının Turizm sektörü üzerine yapıldığı görülmektedir. Araştırma sonucuna
bakıldığında elmas modelinin bazı niş pazarlarda bile (tıbbi cihaz imalatı, kesme çiçek, sivil
havacılık sektörü) uygulaması mevcut iken eğitim sektörü gibi önemli bir alanda uygulanmamış
olması dikkat çekicidir. Bundan sonraki çalışmalarda araştırmacıların elmas modelinin
uygulanmadığı sektörlere yönelmesi literatüre katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Elmas Modeli, Porter, İçerik Analizi.
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI AÇISINDAN BİREY ÖZELLİKLERİ
Doç. Dr. Ahmet ÇOBAN
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, ahcoban@gmail.com
Uzm. Sait ÇAKAN
MEB, Çınar Yıllarca Halkbank Şehit Haşim Türkoğlu İlkokulu, saidcakan@gmail.com

Bütün toplumlar bireyi en iyi özellikler ile donatıp kendi devamlılıklarını sağlam temeller
üzerine inşa etmek isterler. Bu doğrultuda toplumlar bilgi, beceri ve değerlere eğitim
programlarında yer verirler. Bu özellikler öğretim programları yoluyla bireye kazandırılmak üzere
öğretmenler tarafından dikkate alınır. Böylelikle hedeflenen özellikler hayata geçirilmek üzere birey
ile buluşmuş olur. Sosyal bilgiler dersi hedeflenen özellikleri bireyle buluşturmak açısından son
derece önemli bir konumdadır. Bu anlamda Sosyal Bilgiler dersi öğretim programının bireye
kazandırılmak üzere belirlenen özellikler açısından incelenmesi önemli görülmektedir.
Bu araştırmanın amacı Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında bireye kazandırılmak
istenen özellikleri değerlendirmektir. Bu temel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap
aranmıştır:
1. Birey özellikleri, Sosyal Bilgiler Öğretim Programı,
a. Amaçlarında nasıldır?
b. Perspektifinde nasıldır?
c. Özel amaçlarında nasıldır?
2. Sosyal Bilgiler Öğretim Programında bireye kazandırılacak,
a. Temel beceriler nelerdir?
b. Değerler nelerdir?
c. Yetkinlikler nelerdir?
3. Sosyal Bilgiler Öğretim Programını uygulama aşamasında,
a. Dikkat edilecek birey özellikleri nasıldır?
4. Sosyal Bilgiler Öğretim Programında birey özellikleri,
a. Öğrenme alanlarında nasıldır?
b. Sınıf seviyelerine göre öğrenme alanlarında nasıldır?
c. Sınıf seviyelerine göre kazanımlarda nasıldır?
Araştırma ile ilgili verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında, nitel araştırma
yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırmanın amacı çerçevesinde, Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren uygulamaya
konulan Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı incelenmiş, bireye kazandırılmak istenen özellikler
programın amaçları, perspektifi, kazandırılmak istenen temel beceriler, değerler, yetkinlikler,
öğrenme alanları ve kazanımlar açısından değerlendirilmiş, veriler tablolarla ifade edilerek
yorumları yapıldıktan sonra, elde edilen sonuçlara ve gerekli önerilere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Öğretim Programı, Birey özellikleri.
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BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI
ARAŞTIRMASI
İmran ASLAN
Doç. Dr, Bingöl Üniversitesi, Sağlık Fakültesi, İş Sağlığı ve Bölümü, Bingöl,
imranaslan@gmail.com, iaslan@bingol.edu.tr
Mehmet Emin YAŞAR
Bingöl Üniversitesi, Sağlık Fakültesi, İş Sağlığı ve Bölümü, Bingöl, meyasar@bingol.eSdu.tr
Üniversite gençleri arasında facebook, whatsapp, twitter, google+, instagram, foursquare, linkedin,
bloglar gibi popular sosyal medya platformları yaygın olarak kullanılmaktadır. Sosyal medya
geleneksel medya kanallarının yerini alarak anlık paylaşma imkânı ve cevap verme yönleriyle
pazarlamacılar, bilgi ihtiyacı olan bireyler, eğlenme ve zaman harcamak isteyenler, kamu görevlileri
ve kamu hizmetleri erişimi ve bilgi edinme vb. birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Özellikle video ve fotoğraf paylaşma olanaklarının olmasıyla bireyleri anlık olarak
yönlendirebilmektedir. Bu kullanımlar zamanla bağımlılık seviyesine gelerek öğrencilerin sosyal,
sağlık ve eğitim hayatını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu çalışmanın amacı Bingöl
üniversitesi öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı seviyesini ölçerek öğrencilerin bağımlılarına
karşı alınacak önlemleri tespit etmektir. Daha önce Tutgun-Ünal (2015) tarafından hazırlanan 41
madde ve 4 faktörden (Meşguliyet, Duygu Durum Düzenleme, Tekrarlama ve Çatışma) oluşan
sosyal medya bağımlılığı ölçeği ile 677 üniversite öğrencisine 2019 yılı ilk döneminde bir anket
uygulanmıştır. Araştırmada cinsiyet, bölüm ve yaşa göre farklıklar, ne zamandır kullandığı,
kullanılan sosyal medya uygulama sayısı, sosyal medyaya erişim yöntemi, ne zamandan beri sosyal
medyanın kullanıldığı ve sosyal medyada harcanan günlük sürenin tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Ayrıca,sosyal medyanın hangi amaçlarla kullanıldığı ve bireye ne tür doyumlar sağladığının tespiti
yapılacaktır. Sosyal medya bağımlığına yönelik öğrencilerin neler yapması gerektiği ve bazı
öneriler hazırlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya Bağımlılığı, Bingöl Üniversitesi, Öğrenciler
Kaynakça:
TUTGUN-ÜNAL A. (2015)
Sosyal Medya Bağımlılığı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir
Araştırma, Doktora Tezi,Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Ana Bilim
Dalı , Bilişim Bilim Dalı, İstanbul
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ

Doç. Dr. Necdet KONAN
İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, necdet.konan@inonu.edu.tr
Malatya / TÜRKİYE
Bekir KARACA
İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans
Öğrencileri, karacabekir01@gmail.com
Derya GÜNAY
İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans
Öğrencileri, deryagunay4402@gmail.com Malatya / TÜRKİYE
Bu araştırmanın temel amacı sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeli öğretmenlere ilişkin
karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini belirlemektir. Bu amacı
gerçekleştirmek için şu üç alt probleme yanıt aranmıştır: (a) Sözleşmeli öğretmenliğe atanmanın
tarihsel evrimi ve yasal dayanakları nelerdir? (b) Sözleşmeli öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlara
ilişkin görüşleri nelerdir? (c) Sözleşmeli öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlara ilişkin çözüm
önerileri nelerdir? Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseninde
gerçekleştirilmiştir. Olgubilim deseninde amaç bireylerin bir olguya ilişkin yaşantılarını, algılarını
ve bunlara yüklediği anlamları ortaya çıkarmaktır. Olgubilim araştırmaları nitel araştırmanın
doğasına uygun olarak kesin ve genellenebilir sonuçlar ortaya koymayabilir. Ancak bir olguyu daha
iyi tanımamıza ve anlamamıza yardımcı olacak sonuçlar sağlayacak örnekler, açıklamalar ve
yaşantılar ortaya koyabilir. Bu yönüyle hem bilimsel alanyazına hem de uygulamaya önemli
katkılar getirebilir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Araştırmanın amacını gerçekleştirmek için
sözleşmeli öğretmenlerden oluşan çalışma grubu ile görüşme yolu ile veriler elde edilmiştir. Veri
toplama aracı, katılımcı sözleşmeli öğretmenin cinsiyeti, branşı, mezun olduğu fakültesi ve
sözleşmeli öğretmenlikteki görev süresinden oluşan dört kişisel değişken; araştırmanın amacına
ilişkin katılımcı öğretmenlerin görüşlerini belirlemek için “sözleşmeli öğretmenlerin karşılaştıkları
sorunlar nelerdir?” ve “sözleşmeli öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlara ilişkin çözüm önerileriniz
nelerdir?” biçiminde düzenlenen iki sorudan oluşmaktadır. Veri toplama aracı sözleşmeli
öğretmenlere araştırmacılar tarafından okullarında yüzyüze gelerek uygulanmıştır. Her bir görüşme
ortalama 10-30 dakika arasında sürmüştür. Görüşme esnasında katılımcı öğretmenlerin görüşleri
izin verdikleri taktirde ses kaydıyla, vermediklerinde ise görüşme esnasında notlar alınarak
kaydedilmiştir. Yapılan görüşmeler sonrasında elde edilen kayıtlara ilişkin görüşmeci öğretmenlerle
tekrar görüşülmüş ve onayları alınmıştır. Ulaşılan veriler bilgisayar ortamına aktarılmış ve içerik
analizi yoluyla çözümlenmeye başlanmıştır. Araştırmanın kongrede sözlü bildiri olarak sunulması
kabul edildiği taktirde araştırma sonuçlandırılarak kongredeki katılımcılarla paylaşılacaktır.
Anahtar sözcükler: Öğretmenlerin sorunları, sözleşmeli öğretmen, sözleşmeli öğretmenlerin
sorunları.
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AŞIRI SAĞIN YÜKSELİŞİ İLE ETNİK VE DİNİ MOTİVASYONLU SUÇLAR
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: İTALYA VE AVUSTURYA ÖRNEKLERİ
Şeyma Merve TANDOĞAN
Sakarya Üniversitesi, Ortadoğu Enstitüsü Doktora Öğrencisi
smerve.tandogan@gmail.com
ÖZET
11 Eylül terör saldırılarıyla başlayan süreç hem uluslararası sistem hem de ülkelerin siyasal ve
toplumsal yapıları üzerinde etkili olmuştur. Saldırı sonrasında Müslüman kimliği terörizmle
ilişkilendirilerek ötekileştirilmiş ve etnik kimlik üzerinden yabancı olarak görülen kişilere yönelik bir
dışlama süreci başlamıştır. Soğuk Savaş’ın bitişiyle birlikte hızlı bir gelişim sürecine giren
küreselleşmenin etkisiyle yaşanan göç hareketliliği, 11 Eylül sonrasında özellikle Batı Avrupa’daki
devletler açısından sorun teşkil etmeye başlamıştır. 80’lerden itibaren yükselişe geçen aşırı sağ
eğilimler bu tarihten itibaren etkisini belirgin şekilde göstermeye başlamıştır. 80’lerden itibaren
toplumsal düzeyde görülen, etnik ve dini kimlikleri dolayısıyla genel olarak göçmenleri özelde de
Müslümanları ötekileştiren söylem bu tarihten itibaren yoğun olarak siyasi partilerin söylemlerine
eklemlenmiştir.
11 Eylül sonrasında aşırı sağ eğilimli partiler yabancıları ötekileştirici söylemlerini yoğunlaştırırken,
merkez akım siyasi partiler ise hem seçmen desteğini korumak hem de aşırı sağ partilere kayan
seçmenlerini geri kazanmak adına aşırı sağ söylemle benzeşen popülist söylemlere başvurmuşlardır.
Siyasi söylemde yaşanan bu değişim toplumsal düzeyde de etkisini göstermiştir. Toplum içinde
yabancılara ve Müslümanlara yönelik düşmanlıkta bir artış gözlemlenmiştir. Siyasilerin
söylemlerinin yanı sıra konjonktürel gelişmeler de yabancı düşmanlığındaki artışa etki eden
faktörlerden biri olmuştur.
Bu çalışmanın amacı; seçilen ülkelerdeki aşırı sağ partilerin 11 Eylül sonrasındaki söylemlerinin,
yükselişlerinin ve konjonktürel gelişmelerin etnik ve dini motivasyonlu suçlar üzerindeki etkisini
incelemektir. Bunun yanı sıra merkez akım siyasi partilerin aşırı sağ söylemle benzeşen
söylemlerinin ve konjonktürel gelişmelerin; yabancıları ve Müslümanları ötekileştiren söylemlerin
meşrulaşması ve o güne kadar marjinal olarak görülen aşırı sağ eğilimli siyasi partilerin siyasetin
meşru aktörleri haline gelmesi üzerindeki etkileri de incelenecektir.
Bu amaç doğrultusunda İtalya ve Avusturya incelenmek için seçilmiştir. Bu ülkelerin seçilme nedeni
olarak aşırı sağ partilerin bu ülkelerde elde ettikleri kazanımların kayda değer olması söylenebilir.
Seçilen ülkelerdeki aşırı sağ partiler hükümet ortağı olacak düzeyde başarı elde etmişlerdir. Bu
ülkelerdeki merkez akım ve aşırı sağ partilerin söylemleri, seçimlerde aldıkları oy oranları, bu
ülkelerde gerçekleşen etnik ve dini motivasyonlu saldırı sayıları ve yaşanan konjonktürel gelişmeler
incelenmiştir. İnceleme neticesinde merkez akım partilerin söylemlerinde yaşanan değişimin aşırı sağ
söylemleri meşrulaştırıcı etkisinin olduğu, konjonktürel gelişmelerin bu partilerin yükselişine zemin
hazırladığı görülmüştür. Ayrıca etnik ve dini motivasyonlu suçların artış dönemleri ile aşırı sağ
söylemleri kullanan partilerin yükseliş dönemlerinin paralellik gösterdiği de görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Aşırı Sağ, Irkçı Saldırılar, Popülizm, İtalya, Avusturya
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AVRUPA PARLAMENTOSU SEÇİMLERİ IŞIĞINDA AVRUPA’DA AŞIRI SAĞIN
YÜKSELİŞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (2009-2019 ARASI DÖNEM)
Şeyma Merve TANDOĞAN
Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü Doktora Öğrencisi
smerve.tandogan@gmail.com
ÖZET
80’lerde yeni bir yükseliş dalgasına giren ve 11 Eylül sonrasında yükselişi hızlanan aşırı sağ eğilimler,
son dönemde Avrupa siyasetinde etkili olmaya başlamışlardır. Yakın döneme kadar Avrupa Birliği
üyesi birçok devlette siyasette etkili olamayan, marjinal olarak görülen aşırı sağ partiler hem ulusal
seçimlerde hem de Avrupa Parlamentosu seçimlerinde başarı elde ederek görünür olmaya
başlamışlardır. Bu partilerin etkinliği her Avrupa Birliği üyesi ülkede aynı oranda artış
göstermemiştir. Kimi ülkelerde aşırı sağ eğilimler tarihsel bir altyapıya sahipken kimi ülkelerde başarı
elde aşırı sağ partilerin konjonktürel gelişmeler neticesinde ortaya çıkan popülist partiler olduğu
söylenebilir.
Aşırı sağ partilerin hem Avrupa siyasetinde hem de ulusal siyasette etkinliklerini arttırmaları merkez
partilerin söylem ve politikalarında etkili olmuştur. Seçmen desteğini kaybetmek istemeyen ve aşırı
sağ partilere kayan seçmenlerini geri kazanmak isteyen merkez akım partiler, söylemlerini aşırı sağ
söylemlere yaklaştırarak popülist söylemler üretmeye başlamışlardır. Bu durum aşırı sağ partilerin
hem söylemlerini hem de bu partilerin siyasetteki konumlarını meşrulaştırıcı etkide bulunmuştur. Bu
süreç karşılıklı olarak birbirini beslemiştir.
Bu çalışmanın amacı; Avrupa Parlamentosu’ndaki aşırı sağcı gruba vekil gönderen aşırı sağ partilerin
ortaya çıkışında etkili olan faktörlerin ve bu partilerin söylemlerinin incelenmesi, bu partilerin ulusal
seçimlerdeki ve son 3 Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki performanslarının karşılaştırılarak aşırı
sağ eğilimlerin gidişatına dair öngörülerde bulunulmasıdır.
Bu doğrultuda incelenen aşırı sağ partilerin ortaya çıkışında etkili olan faktörler, partilerin söylemleri,
ulusal seçimlerde elde ettikleri oy oranları, son 3 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aldıkları oy
oranları ve seçimler neticesinde Avrupa Parlamentosu’nda ortaya çıkan değişim incelenmiştir.
İnceleme neticesinde aşırı sağ partilerin gösterdikleri yükselişte konjonktürel gelişmelerin ve merkez
akım siyasi partilerin kullandığı popülist söylemlerin etkili olduğu görülmüştür. Bu partilerin
sergiledikleri yükselişin bir süre daha devam edebileceği, bu partilerin yükselişinin merkez akım
partileri zayıflatırken, seçmen desteğinin farklı siyasi oluşumlara kaymasına neden olduğu
çıkarımında bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Aşırı Sağ, Avrupa Parlamentosu, Popülizm

www.iksadeurope.org

Page 90

ISBN: 978-605-7811-21-9

INTERNATIONAL EUROPEAN CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES –IV
ABSTRACT BOOK

11-13 OCTOBER, 2019
DİYARBAKIR, TURKEY

ÖZNE BEDEN

Dr. Muharrem TUNÇ
Dicle Üniversitesi, muharremtun@yandex.com

ÖZET
Beden tarihin her döneminde önemli varlıksal antitelerden biri olmuştur. Ruhsal ve zihinsel birçok
devinim bedensel işlevselliğe koşuttur. Bedensiz bir yaşam formu, duyumsal ve algısal alanın dışında
kaldığından toplumsal yaşama dair bir varlık olma özelliğine sahip değildir. Dolayısıyla beden
toplumsallaşmanın önemli bileşenlerinden biridir, denebilir. Ancak bedenin toplumsallaşma imkânı
var eden bir unsur olması, bedenin şekilselliğine ve devinimine dönük bir takım tanımlamaları, buna
ilaveten farklı estetik olguları beraberinde getirmektedir. Bedene dair ortaya konan güzel/çirkin,
doğru/yanlış, sağlıklı/sağlıksız, normal/anormal vb. düalistik yakıştırmalar ya da yaklaşımlar
çoğunlukla tarihsel ve toplumsal koşulların var ettiği nitelemelerdir. Dolayısıyla bedene dair olan
aynı zamanda kültürel kodlar içermektedir.
Beden sosyolojisi, sosyolojinin tarihsel gelişimi bağlamında oldukça yeni bir yaklaşım olarak
karşımıza çıkmaktadır. Ancak pratik beden sosyolojisi en arkaik dönemlerden günümüze var ola
gelmiştir. Bunun bulgularını, izlerini ve dönemsel somut örneklerini kutsal metinlerde, antik
yazıtlarda ve nesilden nesile aktarılan yakışık/yakışıksız gibi bedensel tanımlamalarda bulmak
mümkündür.
Özellikle belirtilmesi gereken, toplumların ve kültürlerin bedene önem atfetmelerinin salt iktidar
ilişkileri açısından değerlendirilmesinin genelde yanıltıcı olduğudur. Zira insanın olduğu her yerde
estetik ve etik kaygılar var oluşun önemli bileşenlerinden olma vasfını her zaman ortaya koymuştur.
Bireyin beğenme ve beğenilme talebi, belirli sosyal, kültürel ve politik tercihlere uygun bedeni
davranışlar, sembolik ve simgesel belirtiler taşıması, sosyal bir varlık olmasının önemli
unsurlarındandır.
Her birey tikelliğini bir tümelliğe borçludur. Bu anlamda tikel olma bir tümellik dolayımıyla
gerçekleşmektedir. Tarihsel düzlemde toplumdan azade birey gerçekliğe tekabül etmemektedir. Birey
bedensel varlığı ile sosyal bireye denk gelmesi hasebiyle etkileşime açık bir varlıktır. Etkileşimin
mütekabiliyet temelli varlığı edilgenlik kadar etkenliği de içkin bir ilişkiselliktir. Etkilenmişlik bir
edilgenlik sonucu olabilir ancak her bağlamda doğru olduğu bir yanılgıdır. Zira bireyin kendi tercihi
görünürde etkilenme merkezli bir edilgenlik olarak görünse de, bireyin kendi tercihinin bir sonucu
olması noktasında eyleyici bir nitelik taşıdığı da göz ardı edilmemelidir.
Dolayısıyla her bireysel seçim özne olmak anlamına gelmez, ama tersi de doğrudur. Yani nesne
olmak demek de değildir. O halde bireysel tercih kişinin belirli koşullar altında aktifliğini de
gösterebilir. Sorun, zincirleme bir geriye taşıma da ortaya konan yapıntı durumda yatmaktadır. Zira
her türlü tercihin toplumsal belirlenmişliğin izdüşümü olarak görülmesi ve sosyal süreçlerin bu
perspektif üzerinden değerlendirilmesi bireyin öznelliğini yadsımayı zorunlu kılar. Bu durum ise,
yapısalcılığın anti hümanist yanılgısına yaklaştırır. Bireyin nesnel nitelik kazanan sosyal bir
gerçekliği algılayışı ve kabulü zorunlu nesne olma sonucunu doğurmaz ve o anlama gelmez.
Yapılaşmacı yaklaşımda bireylerin sosyal kurguyu modifiye edici veya yeniden üretici vasıfları göz
önüne alındığında, özne beden daha belirgin bir şekilde ortaya çıkar.
Anahtar Kelimeler: özne beden, yapısalcılık, yapılaşmacı yaklaşım
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TEK PARTİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLER REJİMİ
Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Murat IŞIK
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, isikhm@dicle.edu.tr
Bu çalışmanın gayesi, günümüz Türkiye’sinin siyasi partiler rejimini biçimlendiren tarihi,
hukuki ve siyasi faktörleri açıklamaktır.
Türkiye’de seçimlerin tarihi Tanzimat’a, modern anlamıyla siyasi partilerin ortaya çıkışı da
II. Meşrutiyet (1908) dönemine kadar uzanır. Bir milyona yakın kayıtlı üyesi bulunan ve 1908-1918
arasında iktidar olan İttihat ve Terakki kadroları, Birinci Dünya Savaşının ardından Anadolu’da
Milli Mücadele’yi yürütmüşlerdi. Nitekim Mustafa Kemal Paşa başta olmak üzere dönemin siyasi
elitlerinin neredeyse tamamı eski İttihatçılardı.
Tek Parti dönemine (1923-1946) damgasını vuran parti; Cumhuriyet Halk Fırkası’dır. CHF,
milli mücadelenin başarıya ulaşmasının (1922) ardından Saltanatı kaldırdı (1922), yeni devletin Batı
tarafından tanınmasını sağladı (Lozan Antlaşması/1923) ve Cumhuriyet’i ilan etti (1923).
Yeni rejimin temelleri 3 Mart 1924’te atıldı. Çünkü bu tarihte Hilafet kaldırıldı, Şeriye ve
Evkaf ile Erkanı Harbiye Vekaletleri lağvedildi. Bunların yerine –sırasıyla- Diyanet İşleri
Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Genelkurmay Başkanlığı kuruldu. Yine aynı gün Tevhid-i
Tedrisat Kanunu çıkarıldı ve Nisan 1924’te de yeni Anayasa yürürlüğe kondu.
Atılan bu adımlar rejime muhalefeti doğurdu. İlk muhalefet odağı, CHF’na (Birinci Grup)
muhalif olan İkinci Grup’un Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası (TPCF) adı altında partileşmesiydi.
İkinci muhalefet dalgası ise, ülkenin doğusunda silahlı ayaklanma olarak kendini gösteren Şeyh
Said İsyanı’ydı. Rejim, isyanı bastırmak için çıkarılan Takrîr-î Sükûn Kanununu ve ilan edilen
sıkıyönetimi, bütün bir muhalefeti susturmada kullandı.
Cumhuriyet rejimi, muhalefetin olmadığı elverişli bir ortamda, öngördüğü devlet ve toplumu
yaratmak adına devrim hareketleri başlattı. Ancak bu devrimler toplumda rahatsızlık yarattı.
Atatürk, ortaya çıkan muhalefeti kontrol etmek için yakın arkadaşlarından Fethi Okyar’a Serbest
Fırka’yı kurdurttu. (1930) Ancak SF’nin toplumdan olağanüstü ilgi görüp kısmi seçim başarısı
sağlayınca, rejim endişeye kapıldı ve kuruluşundan üç ay sonra Serbest Fırka kendini feshetmek
zorunda kaldı. Akabinde -birkaç küçük teşebbüs dışında- hukuki bir kısıtlama olmamasına rağmen
1946’ya kadar CHF dışında bir parti, siyasette yer almadı.
Tek Partili Dönemde siyasi partilerin tabi olduğu hukuki rejim, 1924 yılına kadar II.
Meşrutiyet dönemiyle aynıydı. Çünkü mevzubahis alan 1924 Anayasası ile yürürlükten
kaldırılıncaya kadar Kânûn-î Esâsî ve 1938’de yenisi yapılıncaya kadar Cemiyetler Kanunu (1909)
hükümleri ile düzenlenmişti.
1938’e kadar dernek veya parti kurmak hukuksal yönden serbest, uygulamada ise izne
bağlıydı. 1938’de 3512 sayılı yeni Cemiyetler Kanunu yürürlüğe girdi. Bu kanun, dernek ve
partilerin hükümet tarafından sıkıca denetlenmesi için önemli yetkiler öngörüyor ve bunların
kapatılması konusunda hükümete doğrudan yetki veriyordu. Keza yeni kanun yasak alanını da
oldukça geniş tutuyordu.
Siyasi partileri, iktidarın takdirine bırakan ve fiilen işlemez hale getiren bu durum 1946’da
değişti. 4919 Sayılı Kanunla yapılan değişikliklerle birlikte idareden izin alma şartı kaldırıldı ve çok
partili siyasi sisteme dönüş için gerekli hukuki vasat yaratılmış oldu.
Anahtar Kelimeler: Tek Parti Dönemi, Cumhuriyet Halk Fırkası, Siyasi Parti Rejimi, Cemiyetler
Kanunu
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İŞLETMELERDE TEKNOLOJİNİN UYGULANMASI
Öğr. Gör. Mehmet Emin YAŞAR
Solhan SHMYO, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, Bingöl Üniversitesi
e-mail:meyasar@bingol.edu.tr
Abdulcebbar OĞUR
İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, Lisans Öğrencisi, Bingöl Üniversitesi
Mamo04005@gmail.com
ÖZET
Günümüz rekabet koşullarında, teknoloji iyileştirme faaliyetleri işletmeler açısından vazgeçilmez
olmuştur. Teknoloji geliştirme faaliyetleri oldukça kapsamlı faaliyetler dizisinden oluşmaktadır.
Teknoloji, ekonomik ve kültürel faktörlerin yanında, etkisi en çok olan unsurlardan birisi olmuştur.
Günümüzde her geçen gün hayatımızı daha çok etkileyen teknoloji, özellikle işletmelerde büyük
öneme sahiptir. Teknolojik yetkinliği yüksek işletmelerin rekabet gücü de yüksek olduğundan pazar
payları daha geniş olmaktadır. Özellikle işletmeler devamlılıklarını ve rekabetçi yapılarını
koruyabilmeleri için birçok unsurun yanında teknoloji uygulanmasına büyük önem vermeleri
gerekmektedir. İşletmeler teknolojinin uygulanmasında profesyonellik gerektirdiğinden teknik
açıdan donanımlı kişiler bulundurması gerektirmektedir. Teknoloji gereksinimleri belirleyerek
yapılacak çalışma planının uygulaması gerekmektedir. İşletmelerde teknolojinin uygulamasını
değerlendirmesi yapılırken dünü bugünü ve yarını göz önünde bulundurulması gerekir. Kusursuz bir
şekilde ve doğru uygulanırsa işletmeler hem saygınlık açısından hem de kalıcılık yönünde ilerlerler.
Bu teorik çalışmada amaç teknolojinin işletmelere olan katkısı ve gelişimini incelemek.
Anahtar kelimeler: Teknoloji, İşletme, Pazar
Sunumu Yapan: Abdulcebbar OĞUR
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TEZHİP SANATININ ALTIN ÇAGI OLARAK BİLİNEN XVI. YÜZYIL OSMANLI
DÖNEMİ VE TEZHİH SANATINDA RUMİ MOTİFLERİNİN YERİ
Tahsin BOZDAĞ
“Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar fakültesi, Plastik sanatlar, Sanatta Yeterlilik Öğrencisi”
Görsel Sanatlar Öğretmeni, tbozdag99@gmail.com

ÖZET
XVI. yüzyıl tezhip sanatının bir daha böyle bir zirve yaşayamayacağı en yüksek seviyedeki dönemi
teşkil etmektedir. Beyazıt dönemini kapsayan bu süreçte elimizde pek fazla eser olmasa da ulaşıla
bilen eserlere bakıldığında dönemin gerçekten de tezhip sanatı bakımından altın çağı olarak
nitelendirilmesi oldukça doğrudur. Devirde en yüksek dönem ise Kanuni Sultan Süleyman
zamanındır. Eserler incelendiğinde desenler çok ustaca inceltilmiş renk uyumu çok iyi ayarlanmış,
motifsel olarak bulut, nokta ve değişik bitki motiflerinde çeşitlilik oldukça zenginleşmiştir. Dönem
itibariyle İran, Hint ve Osmanlı tezhip eserler işçilik ve renk bakımından birbiriyle yarışır hale gelmiş
olsa da Osmanlıdaki eserlerin desenlerindeki sadelik ve renk uyumundaki ustalık Osmanlı eserlerini
her zaman en üst seviyede olmasını sağlayan en önemli ayırt edici özellik olmuştur. Eserlerde renk
olarak çivit altın zemin, altın dallar küçük alanlarda siyah kırmızı az olaraktan turkuaz renkleri
Rumilerde ise açık mavi, açık pembe altın, sülyen ve siyah renkleri eserlerde ağırlıklı olarak
kullanılmaktadır. Rumilerde kullanılan renklerin tonları ile çalışmalarda gölgeleme yapılmıştır.
Eserlerde sade , yalın hürde ve sarılma Rumiler çokça kullanılmış ve eserlere zenginlik katılmıştır.
Diğer yüzyıllardaki eserlere de kullanılan bitki motiflerindeki yoğunluk bu yüzyılda yerini rumi
motifine bırakmıştır. Dönem itibariyle Rumilerde zeminler mat olarak kullanılan altında diğer
paftadaki çivit zemin arasında mührelemek sonucunda parlak olarak paftadaki çivit zemin arasında
mührelemek sonucunda parlak olarak göze çarpar bu ise en ayırt edici özelliğidir. Bu çalışmada
dönem itibariyle en yüksek noktaya ulaşan tezhip sanatında yoğun olarak kullanılan rumi motifinin
ayır edici özelliği ele almaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelime: Rumi, Mühre, Tezhip
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THE ROLE OF INDUSTRY 4.0 IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
Imran ASLAN
Assoc. Prof, Bingöl University, Health Faculty, Occupational Health and Safety Department,
imranaslan@gmail.com, iaslan@bingol.edu.tr
Safety conditions are necessary for human-machine collaboration. Digital Connected Worker and
Collaborative Robotic Platforms have been developed recently with help of Industry 4.0. ( Indra,
2019) Advanced manufacturing processes can lead to new risks and conventional tools of
occupation risk analysis may not define these emerging risks hence, implementation of new models
of risk analysis methods are necessary to deal with these emerging risks related to difficult and
dangerous tasks. (Badri et all., 2018) Existing risks can be defined to mitigate new risks. Digital
Connected Worker and Collaborative Robotic Platforms have been developed recently with help of
Industry 4.0. Straps, rugged professional watches, sensor-equipped work overalls, smart helmets
and visors capable of providing information regarding Occupational Health and Safety(OHS) can
help to decrease work accidents and provide safe working conditions in high-risk environments.
Real-time thermal cameras to detect heat sources, radiation sensors or air quality analyzers can give
information about working environment. Augmented or virtual reality can help workers to be
trained in a simulated environment to deal with critical situations by simulations or games. ( Indra,
2019) Moreover, online databases, Virtual Reality (VR), Geographic Information Systems (GIS),
4D Computer Aided Design (4D CAD) and Building Information Modeling (BIM),
sensing/warning Technologies can be used to improve safety at work places. ( Zhou et all., 2012)
In this study , it is aimed to define technologies that are used in OHS with their contributions and
the effects of new technologies on workers health by searching existing literature.
Developing safety-conscious robots can help to recognize actions causing injury or threaten worker
safety. Intentions of workers in their work place can be estimated by complex programs embedded
into machines. (Badri et all., 2018) 3D modeling of work systems can help visualize a production
system to create a digital image of individual workplaces. Acoustic noise, lighting and heat
radiation can be determined, If threshold values are exceeded, a new factory scheduling can be
created. (Zülch & Grieger , 2005) Furthermore, psychosocial risks are a part of legislation and
OHS management systems and these risks are to be a part of OHS from design stage. Aged staffs
need to change their working style with conventional task-associated expertise with computer skills.
(Badri et all., 2018)
Key Words: Occupational health and safety, Industry 4.0, Digitalization
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INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION FOR SOFTWARE IN TURKISH PRIVATE
LAW: THOUGHTS ABOUT CURRENT SITUATION
Dr. Lect. Sinan Sami AKKURT
T.C. Selcuk University, School of Law: Civil Law Department. samiakkurt@gmail.com
As a rule, the protection of intellectual property rights is territorial. If such rights are to be protected
on the territory of other countries, the requirements of the legislation of the relevant country must
be fulfilled. According to Turkish law, who could benefit from this protection in Turkey are not
only Turkish citizens. Foreign people with residence and/ or in industrial and commercial activities
in Turkey may also benefit from intellectual property rights under Turkish Law. In addition, persons
entitled to apply under the Paris Convention, the Bern Convention and TRIPS may also benefit from
the intellectual property protection.
In Turkish private law, computer softwares protected by "Code of Intellectual and Artistic
Works (FSEK.)" as "intellectual property work (eser)" in general (art.2/ I). However, the ideas and
principles that form the basis of a computer software are not considered as "intellectual property
work" in Turkish Law (FSEK.art.2/ IV). As a rule, it is not possible to protect computer softwares
and database codes by "Code of Industrial Property (SMK.)" (SMK.art.82/ II, c). On the other
hand, it is stated that it is possible to protect the program algorithms with the patent, provided that
the patentability criteria ("innovation", "invention step content", "application to industry") are met,
but not the (digital codes) computer softwares (SMK.art.82/ I). In addition, it is observed that the
control of products which contains an "invention step" and "industrially applicable" are carried out
mostly by computers. If it is accepted that the products of this nature are patentable, it is also said
that computer softwares which play a role in their performance can indirectly benefit from patent
protection (For feedback and detailed information, see, Sevinç, Elif: Avrupa Birliği ve Türk
Hukukunda Bilgisayar Programlarının Korunması, Unpublished Master Thesis, Ankara University
Institute of Social Sciences 2007, p. 71 etc.; Altunkaynak, Aysun: Bilgisayar Yazılımlarının ve İş
Metodlarının Patentlenebilirliği, Ankara 2003, p. 35 etc.). It is important to note that use of the
rights arising from the ownership of the intellectual work without the consent of the owner may be
considered as tort (Turkish Code of Obligations - TBK.art.49, 58) and/ or violation of personal
rights (Turkish Civil Code - TMK.art.24 etc.). However, FSEK. regulates such violations in
particular, it is the first in the framework of the event specific law - general law (See, Kılıçoğlu,
Ahmet: Fikri Hakların İhlalinde Hukuksal Koruma Yolları (Sınai Haklarla Karşılaştırmalı Olarak),
Union of Turkish Bar Associations Journal, No. 54, 2004, p. 76 etc.).
Due to their intellectual property, computer softwares can benefit from patent protection in
many countries of the world, especially in the United States (For detailed information for US. Law,
see, Samuelson, P. / Deasy, K.: Intellectual Property Protection for Software, Pittsburgh 1989, p.
27 etc.). However, it is considered that the European Union and Turkish law regulations, which
generally exclude computer softwaress from patent protection, are not appropriate for the purpose.
For this reason, it would be appropriate to adapt Turkish legislation to current developments on the
issue.
TÜRK ÖZEL HUKUKUNDA BİLGİSAYAR YAZILIMLARININ KORUNMASI: GÜNCEL
DURUM HAKKINDA BAZI DÜŞÜNCELER
Fikri mülkiyet haklarının korunması kural olarak ülkeseldir. Bu tür hakların başka ülke
sınırlarında da korunması isteniyorsa, ilgili ülke mevzuatının şartlarının yerine getirilmesi
gerekmektedir. Türkiye'de Türk Hukuku çerçevesinde bu korumadan yararlanabilecek kişiler
sadece Türk vatandaşları olmayıp, Türkiye'de ikametgahı olan veya sınai - ticari faaliyette bulunan
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yabancılar ile, Paris, Bern ve TRIPS Antlaşmaları hükümlerine göre başvuru hakkına sahip kişilerin
de fikri mülkiyet haklarından yararlanabilmeleri mümkündür.
Türk özel hukukunda bilgisayar programları (yazılımlar), "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
(FSEK.)" kapsamında "eser" olarak korunmaktadır (m.2/ I). Ancak arayüzüne temel oluşturan
düşünce ve ilkeleri de içine almak üzere, bir bilgisayar programının herhangi bir ögesine temel
oluşturan düşünce ve ilkeler eser sayılmazlar (m.2/ IV). Bilgisayar programları ve veritabanı
kodlarının "Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK.)" kapsamında patent ile korunmaları da kural olarak söz
konusu değildir (SMK.m.82/ II, c). Öte yandan patentlenebilirlik kriterlerinin ("yenilik", "buluş
basamağı içeriği", "sanayiye uygulanabilirlik" şartlarının) sağlanması koşuluyla bilgisayar
programlarının (kodlarının) değil fakat program algoritmalarının patent ile korunabilmelerinin
mümkün olduğu ifade edilmektedir (SMK.m.82/ I). Ayrıca bir "buluş basamağı" içeren ve
"sanayiye uygulanabilir nitelik taşıyan" ürünlerin kontrolünün çoğu zaman bilgisayarlar vasıtasıyla
gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu nitelikteki ürünlerin patentlenebilir kabul edilmesi halinde,
bunların işlevlerini yerine getirmelerinde rol oynayan bilgisayar programlarının da dolaylı olarak
patent korumasından yararlanabilecekleri de söylenmektedir (Görüşler hakkında ve ayrıntılı bilgi
için bkz., Sevinç, Elif: Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Bilgisayar Programlarının Korunması,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, AÜSBE. 2007, s. 71 vd.4; Altunkaynak, Aysun: Bilgisayar
Yazılımlarının ve İş Metodlarının Patentlenebilirliği, Ankara 2003, s. 35 vd.). Önemle belirtmek
gerekir ki eser sahipliğinden doğan hakların sahibinin rızası dışında kullanılması aynı zamanda
"Türk Borçlar Kanunu (TBK.)" m.49, 58 anlamında haksız fiiil, "Türk Medenî Kanunu (TMK.)"
m.24 vd. anlamında kişilik hakkı ihlali teşkil edebilir. Ancak FSEK. bu tür ihlâlleri özel olarak
düzenlediği için, olaya özel kanun – genel kanun ilişkisi çerçevesinde öncelikle FSEK.
hükümlerinin uygulanması gerektiği ifade edilmektedir (Kılıçoğlu, Ahmet: Fikri Hakların İhlalinde
Hukuksal Koruma Yolları (Sınai Haklarla Karşılaştırmalı Olarak), Türkiye Barolar Birliği Dergisi,
S. 54, 2004, p. 76 vd.).
Fikri eser nitelikleri dolayısıyla bilgisayar programları, başta Amerika Birleşik Devletleri
olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde patent korumasından yararlanabilmektedir (Samuelson, P.
/ Deasy, K.: Intellectual Property Protection for Software, Pittsburgh 1989, s. 27 vd.). Ancak
bilgisayar programlarını genel olarak patent koruması dışında bırakan Avrupa Birliği ve Türk
Hukuku düzenlemelerinin amaca uygun olmadığı değerlendirilmektedir.
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TÜRK SÜSLEME SANATLARINDA HATAİ MOTİFİ
Tahsin BOZDAĞ
“Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar fakültesi, Plastik sanatlar, Sanatta Yeterlilik Öğrencisi”
Görsel Sanatlar Öğretmeni tbozdag99@gmail.com
ÖZET
Geçmişten günümüze kadar ulaşa bilen uygarlıklar arasında süsleme sanatları en üst seviyelere
taşıyan milletlerden biri de hiç kuskusuz Türklerdir. Türkler orta Asya’dan başlayarak, yakın doğuyu
da içine alan milli sanat kültürünü yüzyıllardan bu yana Anadolu ve Trakya’ da çok başarılı bir şekilde
sürdürmüşlerdir. İlk Türk sanatının kaynağını Orta Asya’da Altay ve Pamir bölgelerinde aramak
gereklidir. Bu bölgelerin tarihten önceki çağlarına ilişkin bilgi ve görsel ögelere pek
rastlanılmamaktadır. Orta Asya’da _.Ö. 11.000 yıllarına kadar uzanan bir uygarlığın varlığı görülür.
Bu uygarlığın tümünün öteki uygarlıklardan önce ortaya çıkmış olduğu söylenmektedir. Orta Asya’da
cilalı tas çağının. Ö. 9000 yıllarında, madenlerin islenmesinin de _.Ö. 6000 yılında başladığı
bilinmektedir. Yine Orta Asya’da bulunan, renkli seramikler, aynı türe giden bütün öteki
seramiklerden daha eskidir. İlk dönemlerin süsleme örneklerine bakıldığında pişirilen toprak eşya da,
silahlarda, yemek için kullanılan kaplar ve dokumalarda görülmektedir. Bu ilkel eşyalarda ki
süslemeler incelendiğinde, süsleme ögelerinin, Sümer ve klasik Çin sanatında ki süsleme ögeleriyle
sıkı bir ilişki olduğu görülür. Yüzyıllar boyunca devam eden ve her dönem bir önceki dönemden
etkilenerekten gelişip İslamiyet’in kabulüyle daha da zengin bir şekilde kendini tarih sahnesinde
göstermektedir. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde ise altın çağını yaşamaktadır Türk süsleme sanatı
ve bu dönemlerde benzer karakteristik özellikler taşımaktadır. Bu dönemlerde Türk süsleme sanatı
dört başlıkta toplanır. Bu guruplarda kendi aralarında sınıflanır bu sınıflamada bitki motifleri
gurubunda Hatailer önemli bir yer tutmaktadır. Hatai Gül, gül goncası ve benzer çiçeklerin boyuna
kesitinin anatomik hatların üslûplastırılmıs görünümleriyle çizilmiş sekline denir. Bazı kitaplarda bu
motifin Timur Devleti zamanında Çin Türkistan'ından getirtilerek kullanılmaya başlandığı anlatılırsa
da bu dogru degildir. 11. yüzyıl baslarında Karahanlilar Devleti zamanında Çin Türkistanina -"HatayHitay-Huten" diye adlandırılan ülke- bir sanatçı gönderilip orada "hitay sanatını" öğrenen sanatçı
ülkesinde döndüğünde İslam süsleme sanatlarında Hatai motifi ile Hatai üslubunun temelini atmış
olur. Bu çalışmanın da amacı yüzyıllar boyunca eşsiz değerler taşıyan Türk süsleme sanatlarındaki
bilgilerin gelecek kuşaklara aktarılması ve çalışmışlarında kaynak teşkil etmesi açısından ele
alınmıştır.
Anahtar Kelime: Sanat, Hatai, Türk
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TÜRK-İSLAM MİMARİSİNDE YAZI VE SÜSLEME ÖZELLİKLERİ ANADOLU
SELÇUKLU DÖNEMİ (USTA ŞAGİRD KÜMBETİ ÖRNEĞİ)
Dr. Öğr. Üyesi Özgür ÇETİNTAŞ
Bitlis Eren Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
ocetintas@beu.edu.tr, ozgurcetintas@gmail.com

ÖZET
Geleneksel sanatlarımızın merkezi konumunda olan Türk hat sanatı, 14. Yüzyıldan günümüze kadar
eğitim, öğretim, icazet, meşk gibi tüm geleneklerini koruyarak gelmiştir. Sanat da tıpkı insanlar gibi
etkileşim halinde bulunan bir olgudur. Sanat tarihi sürecinde geleneksel sanatlarımız da gerek doğu,
gerekse batının sanat ve estetik anlayışından etkilenmiştir. Bu etkileşim neticesinde 19. Yüzyılda
tezhip sanatımızda barok ve rokoko üslubu kendini göstermiştir. Geleneksel Türk ebru sanatında
dalgalı ebrular (İspanyol şalı) da bu etkileşimin bir sonucu olarak gösterilebilir. Geleneksel
sanatlarımızda bu etkileşimin görülmediği iki alandan biri hüsn-i hat sanatı iken diğeri de minyatür
sanatıdır. Minyatür sanatında İran tarzı kendini gösteren başarılı bir örnek olmasına rağmen, Türk
nakkaşların bu tarzı uyguladıklarına dair elimizde örnek yoktur. Türk hat sanatının kendine muadil
bir başka yazı sanatı olmaması da onu bu etkileşimin dışında tutmuştur. Elimizdeki kaynakların
neredeyse tamamı hat sanatı tarihini İslam’ın gelişiyle başlatıp, Arap, Emevi, Abbasi ve Osmanlı
İmparatorluğu devirleriyle günümüze kadar tanımlarlar. Bu kaynaklarda ilk dönem Arap yazısı ile
Osmanlı dönemi hat sanatı ekolü en çok öne çıkan başlıklardır. Birçok kaynakta Selçuklu dönemi
yazı sanatı üstünkörü geçilmiştir. Yapılan bu tanımlamanın doğru olmakla birlikte eksik olduğu
kanaati bu araştırmanın temel amacıdır. Sürdürülen çalışmalar göstermiştir ki Büyük Selçuklu ve
devamında gelen Anadolu Selçukluları döneminde de hat sanatı karakter bakımından değişiklikler
göstermiştir. Zirve dönemini 13. Yüzyılda yaşayan Anadolu Selçuklu medeniyeti sanatın birçok
alanında olduğu gibi hüsn-i hat ve süsleme sanatlarında da başarılı bir Türk-İslam medeniyetidir.
Özellikle anıtsal mimaride bitkisel, geometrik süsleme ile hat sanatının gelişim sürecini izlemek
mümkündür. Bunun yanı sıra Anadolu Selçuklu dönemi çini sanatı da hat sanatının gelişimini takip
edebilmemiz açısından önemli örnekler vermektedir. Hazırlanan bu araştırma, geleneksel
sanatlarımızın merkez noktasını teşkil eden hüsn-i sanatının gelişim sürecinde çok temas edilmemiş
bir dönem olan Anadolu Selçukluları dönemi yazı sanatını ve Selçuklu sülüsü ile aynı dönemin
süsleme özelliklerini tanıtmak bakımından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Anadolu Selçuklu, İslam Mimarisi, Süsleme, Hat Sanatı.
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“УРАЛ-БАТЫР” ЭПОСЫНДА ТЕРКӘҮЕСТӘРҘЕҢ САҒЫЛЫШЫ
Ишмөхәмәтова Анита Шәүкәт ҡыҙы
кесе ғилми хеҙмәткәр
Тарих, тел һәм әҙәбиәт институты
Өфө федераль тикшеренеү үҙәге РФА
ishmuhametova_anita@mail.ru
Теркәүестәр – һөйләмдәге тиң киҫәктәрҙең йәки ҡушма һөйләм составындағы ябай
һөйләмдәрҙең үҙ-ара синтаксик бәйләнешен күрһәтеүсе ярҙамсы һүҙҙәр.
Төрки телдәренең үҙ теркәүестәре әҙәби тел тарихында төрлө юлдар менән барлыҡҡа
килгән. С.А. Соколовтың билдәләп китеүенсә, «Төрки әҙәби тел тарихында теркәүестәр һәм
теркәүесле конструкциялар – башҡа телдәрҙән индерелгән сит күренеш тигән тезис шаҡтай
асыҡ күҙәтелә. Был тезистың таралыуына, атап әйткәндә, төрөк телендә, күпселек
теркәүестәрҙең фарсы һәм ғәрәп телдәренән үҙләштерелгән теркәүес булыуы ла булышлыҡ
итә» [4, 24-се б.]. Башҡорт телендә лә үҙләштерелгән теркәүестәрҙең башлыса ғәрәп һәм
фарсы сығанаҡлы булыуын беләбеҙ: бәлки, ләкин, әммә, хатта, гәрсә, йә, йәки, әгәр, фәҡәт.
Шуның менән бергә икенсе бер ҡараш та йәшәп килә, үҙләштерелгән теркәүестәр
менән бер рәттән киҫәксәнән әкренләп күсә килгән төрки телдәренең үҙ теркәүестәре лә бар.
Н.З. Гаджиева төрки телдәрендә теркәүесле ҡушма һөйләмдәрҙең булыуын башҡа телдәрҙең
тәьҫир итеүе менән генә аңлатып булмай, тип раҫлай. Ул: «Теркәүесле ҡушма һөйләмдәрҙең
үҫешенә төрки телдәренең башланғыс этабында уҡ шарттар һалынған», ти. Ул теркәүесле
ҡушма һөйләмдәрҙең үҫешенә булышлыҡ итеүсе ике сығанаҡты билдәләп китә: а) үҙ төрки
телдәренең

көсәйтеү

киҫәксәләре

тәьҫирендә;

б)

теркәүесле

ҡушма

һөйләмдәр

конструкцияларында сит тел теркәүестәрен ҡулланыу юлы менән [2, 30-сы б.].
К.М. Мусаев фекеренсә, төрки телдәрендә теркәүестәр сағыштырмаса һуңғараҡ
барлыҡҡа килгән. Улар, әлбиттә, быға ҡәҙәр йәшәгән һүҙ төркөмдәре нигеҙендә
формалашҡан. «Үҙ аллы һүҙ төркөмдәре һәм теркәүестәр араһындағы үҫеш арауығы булып
хәл ҡылым, рәүеш, киҫәксәләр тора, – тип яҙа ул. – Иң боронғо теркәүестәр, исем артынан
килгән киҫәксәнән хасил булып ике үҙ аллы һүҙ араһында торған. Шулай итеп, киҫәксәнең
һөйләмдәге урыны уның теркәүескә әйләнеүенә булышлыҡ итә» [3, 5-се б.]. Башҡорт телендә
лә киҫәксәләрҙән барлыҡҡа килгән теркәүестәрҙең барлығы билдәле. Уларға, мәҫәлән,
хатта, да-дә, та-тә, ла-лә, ә һ.б. теркәүестәр инә.
Теркәүестәрҙең үҫеүе, формалашыуы һәм таралыуы башҡорт яҙма әҙәби теленең
барлыҡҡа килеүе һәм үҫеше, ошоға бәйле ҡатмарлы синтаксик конструкцияларҙың киң
ҡулланышы менән тығыҙ бәйләнгән.
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