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Doç. Dr. Nazile ABDULLAZADE
Devlet Pedagoji Üniversitesi / Bakü
ÖGRENCĠ KĠMLĠYĠNĠN ġEKĠLLENMESĠNDE ORTAOKULUN ROLU
ÖZET
Bugün Azerbaycan Bologna sistemine katılarak ve diger ülkelerin öncul tecrubesinden
yararlanarak egitim sisteminde oluĢmuĢ gelenekleri, bu sistemin esas faktörleri olan millimanevi degerlerin korunmasini on plana çekiyor. Bu degerleri ise sadece egitimli cocukların
degil, soyköküne, milli-manevi degerlere, azerbaycançılık geleneklerine sadakat ruhunda
oluĢmuĢ genclerin sayesinde korumak mümkün ki, bunun da temeli okulda baĢliyor.
Okul dönemi her bir insanın hayat yolunun baĢlangıcı ve temelidir. O, hayatın diger
süreçlerine nazaran çabuk, çoskulu bir Ģekilde geçiyor. Okul dönemi insanın Ģahsiyet gibi
tefekkürünün sosyal degerleri menimsemesinin verimli donemidir. Okul hayatının ögrenci
kimliginin Ģekillenmesinde güclü, etkileyici rolü inkarolunmaz bir delil gibi uzun yüzyıllar
boyu dunyanın öncül profesor, filozoflarının ilgi odagi olmuĢdur. Okul ortamını
sağlamlaĢdırmadan sağlam kiĢilik, sivil vatandaĢ terbiyelendirmek mümkün degil.
Okul 3 grub - ögretmen, ögrenci ve veli grubunun birleĢiminden oluĢur. Bu grublar
ortak bir amaç ugrunda güclerini birleĢdirerek daha yüksek sonuçlar elde etdigi zaman inanca
yaratici birer grubun yetishdigini tesbit etmek mümkündür. Okul öyle bir müessisedir ki,
orada oluĢan çalıĢma ortamı ve üslubu öncelikle okul müdürünün ve ögretmenlerin kimligi ile
bağlıdir. Modern yönetim koĢullarinda sadece saglıklı ve elveriĢli psikoloji ortam durumunda
baĢarı temin edile bilir. Okul ögrenciyi fiziksel olarak yetiĢkin ve ruhsal açidan sağlıklı
Ģekillendirir. Ögrenci kimliginin oluĢmasında önemli sürec olarak egitim ve terbiye zihinsel
geliĢimi, idrak yeteneklerini, bilgileri ve bu bilgileri elde etmek yöntemlerini, dünyaya,
insanlara ve kendine iliĢkisinin karakterini belirler.
ANAHTAR KELĠMELER: okul, egitim, ögrençi, ögretmen, gelenek, milli-manevi degerler
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Yrd. Doç. Dr. Aslı Avcı AKÇALI
Dokuz Eylül Üniversitesi
TARĠH ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEġTĠREL DÜġÜNME BECERĠLERĠNĠN
GELĠġTĠRĠLMESĠNE YÖNELĠK BĠR EYLEM ARAġTIRMASI

BÖZET
Günümüz dünyasında bireylerin bilinçli düĢünürler olmak için sahip olmaları gereken en
önemli niteliklerden biri eleĢtirel düĢünebilmeleridir. EleĢtirel düĢünebilen bireylerin
yetiĢtirilmesi noktasında ise eğitim kurumlarına ve de en önemlisi öğretmenlere önemli
görevler düĢmektedir. Ancak bunun gerçekleĢtirilebilmesi için öncelikle eleĢtirel düĢünebilen
öğretmenlere gereksinim vardır. Bu gerçekten hareketle bu çalıĢmada tarih öğretmen
adaylarının
eleĢtirel
düĢünme
becerilerinin
geliĢtirilmesi
amaçlanmıĢtır.
AraĢtırmada var olan durumun geliĢtirilmesine odaklanan eylem araĢtırması yöntemi iĢe
koĢulmuĢtur. AraĢtırmanın çalıĢma grubunu Türkiye'nin batısında yer alan bir üniversitenin
eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan 12 son sınıf tarih öğretmen adayı oluĢturmaktadır.
Tarih öğretmen adaylarının eleĢtirel düĢünme becerilerinin geliĢtirilmesi için birinci el tarihi
kaynakların eleĢtirel analizine odaklanan ve toplamda 8 haftadan oluĢan bir uygulama
gerçekleĢtirilmiĢtir. Veri toplama araçları katılımcıların tarih öğretiminde eleĢtirel düĢünmeye
dair algıları ile birinci el tarihi kaynakların eleĢtirel analizi konusundaki yeterlik algılarını
ortaya koymayı amaçlayan bir anket formu ve birinci el tarihi kaynak analizi rubriğinden
oluĢmaktadır. Anket verilerinin analizinde içerik analizi, rubrikten elde edilen verilerin
analizinde ise betimsel analiz kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın sonucunda tarih öğretmen
adaylarının tarih öğretiminde eleĢtirel düĢünme becerilerinin gerekliliği ve eleĢtirel düĢünceyi
kullanmanın öğrencilere sağlayacağı kazanımlar konusunda daha bilinçli hale geldikleri
görülmüĢtür. Ayrıca birinci el tarihi kaynakları eleĢtirel değerlendirme konusundaki yeterlik
algıları da eğitim sonrasında olumlu yönde önemli bir değiĢim göstermiĢtir.
Bununla birlikte eğitim sonrasında katılımcıların birinci el tarihi kaynakları eğitim öncesine
göre çok daha farklı yönlerden eleĢtirel biçimde sorgulayabildikleri ve analiz edebildikleri
tespit edilmiĢtir.
ANAHTAR KELĠMELER: Tarih Öğretmen Adayları, EleĢtirel DüĢünme, Birinci El Tarihi
Kaynaklar

PAPER TITLE ( İngilizce Bildiri başlığı): AN ACTION RESEARCH FOR
DEVELOPING CRITICAL THINKING SKILLS OF HISTORY TEACHER
CANDIDATES

ABSTRACT ( Ġngilizce Özet): In today's world, one of the most important qualifications that
individuals should have to be conscious thinkers is their ability to think critically. At the
process of cultivating individuals who can think critically, educational institutions and most
importantly teachers have important tasks. However, in order to be able to realize this, firstly
the teachers who can think critically are needed. So, the aim of this study is to develop critical

thinking skills of history teacher candidates. In this research, the method of action research
which focuses on the development of the existing situation is conducted. The participants of
the research are composed of 12 final grade history teacher candidates who attend to faculty
of education of a university in the west of Turkey. To develop the critical thinking skills of
history teacher candidates an education focusing on the critical analysis of first hand historical
resources was performed. The education process lasted 8 weeks. Data collection tools were a
questionnaire form which aims to execute the participants' perceptions of critical thinking in
history teaching and their competency in critical analysis of first hand historical resources,
and first hand historical resource analysis rubric. Content analysis was used in the analysis of
the questionnaire data and descriptive analysis was used in the analysis of the data obtained
from the rubric. As a result of the research, history teacher candidates have become more
conscious of the necessity of critical thinking skills in history teaching and on the benefits of
critical thinking for students. In addition, the competency perceptions of the participants on
the critical analysis of first hand historical resources also showed a significant change in the
positive direction after the education process. However, it has been found that after the
education the participants can critically question and analyze the first hand historical
resources from much different perspectives than before the education.
KEY WORDS: History Teacher Candidates, Critical Thinking, First Hand Historical
Resources
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ArĢ. Görv. Zeynel AMAÇ
Kilis 7 Aralık Üniversitesi / Kilis
Prof. Dr. Muhammet Ruhat YAġAR
Kilis 7 Aralık Üniversitesi / Kilis
Türkiye‟deki Suriyeli Öğrencilerin Ġlk ve Ortaokullardaki Eğitimi Üzerine Yapılan Akademik
ÇalıĢmaların Bir Analizi
ÖZET
2011‟de baĢlayan Suriye‟deki iç savaĢ nedeniyle milyonlarca insan baĢka ülkelere göç
etmek zorunda kalmıĢtır. Bu durum, Türkiye'yi doğrudan etkilemiĢ ve üç milyondan fazla
sığınmacıyı barındıran bir konuma getirmiĢtir. Türkiye sığınmacıların beslenme, barınma ve
güvenlik gibi temel ihtiyaçları karĢılamakla beraber uyum ve geliĢimleri için de bazı sosyal
hizmetler vermektedir. Sığınmacılara yönelik sunulan bu hizmetlerden biri de eğitimdir.
Suriyeli sığınmacıların eğitim ihtiyacı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından devlet okullarında
karĢılanmaktadır.
Bu çalıĢmanın amacı 2012-2017 yılları arasında Suriyeli sığınmacı öğrencilerin ilk ve
ortaokullardaki eğitimiyle ilgili yapılan bilimsel çalıĢmaların metodolojik ve tematik
analizidir. Sığınmacıların eğitimiyle ilgili bilimsel çalıĢmaların içerik ve yöntem olarak
incelenmesi genel bir görünüm vermesi yanında, gelecek çalıĢmalara ıĢık tutması ve verilecek
eğitimin niteliğinin artırılmasına yönelik pedagojik yaklaĢımlar ve politika geliĢtirme
açısından faydalı olabilecektir. Temel nitel araĢtırma deseni olan bu çalıĢmanın verilerini veri
tabanlarında, bu özetin gönderildiği tarih itibariyle bulunan ve ekleme ölçütlerine uygun 13
tane çalıĢma oluĢturmaktadır. Makaleler, Ulakbim, Google Akademik ve Sobiad tarama
motorları üzerinden “Suriyeli,” “Eğitim,” “Ġlkokul,” “Ortaokul,” ve “Sığınmacı” anahtar
kelimeleri yazılarak bulunmuĢtur. Suriyeli sığınmacılar çeĢitli isimlerde anıldıklarından,
arama yapılırken, “Sığınmacı” anahtar kelimesi yerine “Mülteci,” “Geçici Koruma,”
“Misafir” ve “Göçmen” anahtar kelimeleri de kullanılmıĢtır. Bulunan makalelerin özet ve
yöntem kısımları okunarak çalıĢmaya eklenip eklenmeyeceğine karar verilmiĢtir.
Bu çalıĢmada araĢtırma verilerini oluĢturan makaleler, dergi tarama motorları, anahtar
kelimeler, yayımlanma tarihi, çalıĢma grubu/örneklem (öğrenci, öğretmen, idareci), uygulama
sahası (ilk ve ortaokul) ölçütleri doğrultusunda seçilmiĢtir. Raporlar, derleme tarzı yayınlar,
tezler, kitap bölümleri, kongre ve sempozyum sunuları ve Geçici Eğitim Merkezlerindeki
eğitimle ilgili yapılan yayınlar araĢtırma verilerine dahil edilmemiĢtir. Veriler, betimsel analiz
yöntemiyle analiz edilip çalıĢmalar betimlenmiĢ ve konuyla ilgili yapılacak yeni çalıĢmalar
için öneriler sunulmuĢtur.
ANAHTAR KELĠMELER: Suriyeli Sığınmacılar, Sistematik Ġnceleme, Betimsel Analiz,
Sığınmacıların Eğitimi
An Analysis of Scholarly Articles about Syrian Students‟ Education in Primary and Middle
Schools
ABSTRACT
The civil war in Syria started in 2011 and millions of people had to immigrate to other
countries. This affected Turkey directly and made it a country that hosts more than three
million asylum-seekers. Turkey provides asylum-seekers not only food, shelter, and security
kind basic needs but also some social services for adaptation and social cohesion. Education is

one of these services offered to them. The educational needs of Syrian asylum-seekers are met
by the Ministry of National Education in public schools. The purpose of this study was the
methodological and thematic analysis of the studies published between 2012-2017 about
educating Syrian students in primary and middle schools in Turkey.
The examination of studies about educating asylum-seekers will provide a general
overview as well as pedagogical approach and policy development for enhancing the quality
of education for asylum-seekers. The data of this basic qualitative research consisted of 13
scholarly articles chosen from databases according to inclusion and exclusion principles. The
articles were found by searching following keywords: "Syrian," "Education," "Primary
school," "Middle school," and "Asylum-seeker" at Ulakbim, Google Scholar, and Sobiad
academic search engines. Because asylum-seekers were sometimes called in various names,
the following search terms were also used: "Refugee," "Temporary protection," "Guest," and
"Migrant." The abstracts and methodology parts of the found articles were read and decided to
be included or excluded by the selection criteria that are based on search engines, keywords,
publication date, study group/sample (students, teachers, administrators), and the context
(primary and middle schools).
Research reports, opinion-style articles, theses/dissertations, book chapters, and
symposium presentations, and studies about Temporary Education Centers were not included.
The data were analyzed by descriptive analysis. The studies were described and suggestions
were made for the future studies.
KEYWORDS: Syrian Asylum-seekers, Systematic Review, Descriptive Analysis, Education
of Asylum-seekers.
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Doç. Dr. Kamil ARI
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi / Karaman
Ebru Yıldırım
Öğretmen / Karaman
ġemsiyye Fi‟l Hisab Adlı Eserin Geometri Konularının Ġçeriği ve Öğretimi Açısından
Ġncelenmesi ve Yeni Müfredatla KarĢılaĢtırılması
ÖZET
Matematik tarihi, modern matematiğin geliĢiminin ve geçirmiĢ olduğu safhaların
görülmesi açısından önemli bir yere sahiptir. Son yıllarda matematik tarihi, ulusal ve
uluslararası birçok çalıĢmaya konu olmakta ve matematik tarihinin matematik öğretimi ile
iliĢkilendirilmesi yönünde çalıĢmalar yapılmaktadır. Medeniyet tarihimizde yer alan
devletlerden birisi olan Osmanlı Devleti‟ndeki ilim faaliyetlerine verilen önem göz önüne
alınarak bu dönemde medreselerde öğretimi verilen Nizâmuddin Nîsabûrî‟nin ġemsiyye Fi‟lHisab adlı eserinde geometri hesapları ve öğretimi ile günümüz ortaöğretim matematik
müfredatı temel alınarak incelenmiĢtir.
AraĢtırmada doküman analizi yöntemi kullanılmıĢtır. ġemsiyye Fi‟l-Hisab adlı eserin
transkripsiyonu yapılarak Arapça ‟dan Türkçe ‟ye tercümesi yapılmıĢtır. AraĢtırmada eserin
anlaĢılmasını kolaylaĢtırmak adına modern matematik sembol ve iĢaretleri kullanılmıĢtır.
AraĢtırma sonucunda eserde kullanılan geometri konularının içeriği, hesap yöntemleri ve
öğretim yöntem ve teknikleri ile günümüz ortaöğretim müfredatı arasında benzerlik ve
farklılıklar bulunmuĢtur.
ANAHTAR KELĠMELER: ġemsiyye Fi‟l Hisab, Matematik Tarihi, Matematik Öğretimi
Examination Of The Work Named ġemsiyye Fi‟l Hisab In Terms Of Content And Teaching
Of Topics In Geometry And Comparison With The New Curriculum

ABSTRACT
The history of mathematics has an important role in understanding the development of
modern mathematics and the stages in which it has passed. Recently, the history of
mathematics has been subject to many national and international studies and these studies
have been made to link the history with the teaching of mathematics. Regarding the value
given to scientific activities in the Ottoman State, which is one of the states in our civilization
history, the work of Nizâmuddin Nîsabûrî named ġemsiyye Fi'l-Hisab, which was taught in
medresses during this period, was studied on the basis of calculations and teaching of
geometry and high school mathematics curriculum.
Document analysis method was used in the research. Transcription of the work
ġemsiyye Fi'l-Hisab was made and translated from Arabic to Turkish. In the research modern
mathematical symbols and signs have been used to ease understanding of the work.
As a result, similarities and differences were found between high school curriculum
today and the contents of the geometric subjects used in the work, the calculation and
teaching methods and techniques.
KEY WORDS: ġemsiyye Fi‟l Calculation, History of Mathematics, Mathematics Teaching
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Yrd. Doç. Dr. Seda Kerimgil ÇELĠK
Fırat Üniversitesi / Elazığ
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretme- Öğrenme AnlayıĢlarının ÇeĢitli DeğiĢkenlere Göre
Ġncelenmesi
ÖZET
AraĢtırmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının öğretme -öğrenme anlayıĢlarının
çeĢitli değiĢkenlere göre incelenmesidir. AraĢtırmada veri toplama aracı Chan ve Elliot (2004)
tarafından geliĢtirilmiĢtir. Hong Kong‟da 385 öğretmen adayı üzerinde gerçekleĢtirilmiĢtir.
Ölçeğin Türkçeye uyarlamasını Aypay (2011) tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Aypay (2011)
ölçeğin doğrulayıcı faktör Analizinde Ki-kare değeri (x2 =1020,3 N=341, sd=404, p=0.00),
(RMSEA) 0.067 . Ölçek iki faktörden oluĢmaktadır.
Faktörler yapılandırmacı anlayıĢ ve geleneksel anlayıĢtır. AraĢtırmanın çalıĢma
grubunu Fırat üniversitesi eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği 2014-2015 öğretim yılında
öğrenim gören 2., 3. ve 4. Sınıf öğrencileridir. ÇalıĢma grubunu, 95 kız ve 75 erkek 170 sınıf
öğretmen adayı oluĢturmuĢtur. AraĢtırmada tarama modeli kullanılmıĢtır. Bağımsız
örneklemler için t testi, tek faktörlü varyans analizi, çift yönlü varyans analizleri
kullanılmıĢtır. Varyans analizinde Scheffe testi kullanılmıĢtır. AraĢtırmadan elde edilen
bulgulara göre; verilerin normal dağıldığı belirlenmiĢtir.
Sınıf değiĢkenine göre yapılan istatistiksel iĢlemler sonucunda geleneksel anlayıĢ
boyutunda 3. ve 4. Sınıf düzeyi arasında anlamlı farklılık bulunmuĢtur. 3. Sınıf öğretmen
adaylarının 4. Sınıf öğretmen adaylarına göre geleneksel anlayıĢ boyutunda ortalama puan
değerleri daha yüksek belirlenmiĢtir. Cinsiyet değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık
bulunmamıĢtır. Bölümü tercih Ģekli değiĢkeni açısından da anlamlı bir farklılık
bulunmamıĢtır.
ANAHTAR KELĠMELER: Öğretme-öğrenme anlayıĢı, Sınıf öğretmeni adayı,
Yapılandırmacı anlayıĢ

ABSTRACT
The aim of the research is to examine the teaching-learning conceptions of the
classroom teacher candidates according to various variables. the Teaching and Learning
Conceptions Questionnaire Chan and Elliot‟ın (2004) was used. The development study of the
instrument was conducted in Hong Kong in a sample of 385 candidate teachers. The
adaptation of the scale to the Turkish was realized by Aypay (2011). (x2 =1020,3 N=341,
sd=404, p=0.00), (RMSEA) 0.067 . The scale consists of two factors. Factors constructivist
conception and traditional conception.
The participants included 170 teacher candidates (female n= 95; male n=75) from
classroom teaching department of Faculty of Education in Fırat university in Turkey between
2014-2015 academic year. The survey model was used in the study. For independent samples
t test, one-factor variance analysis, two-way analysis of variance were used. The Scheffe test
was used in the analysis of variance. According to the findings obtained from the research;
normal distribution of the data was determined.
As a result of the statistical processes performed according to the class variable, there
was a significant difference between the 3rd and 4th grade levels in the traditional conception

dimension. In the traditional conception dimension of third grade prospective teachers,
average score values were higher. There was no significant difference in terms of gender
change. There were no differences in terms of department preference variables.
KEY WORDS: Teaching –Learning Conceptions, Classroom Teacher Candıdate,
Constructivist Approache
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2017 Hayat Bilgisi Öğretim Programına Göre Hazırlanan Ġlkokul 1. Sınıf Ders Kitabının
Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açısından Analizi
ÖZET
ToplumsallaĢma süreci hem birey hem de toplum için çok önemli bir süreçtir.
Ġnsanları doğal (kalıtsal) özellikleri ile mi yoksa sosyal özellikleri ile mi tanımlamamız
gerektiği sorusuna yüzyıllardır cevap aranmıĢtır. Bireyin üyesi olduğu sosyal grubun
özelliklerini öğrenme ve edinme süreci toplumsallaĢma olarak adlandırılır. Bireylerin
toplumsal özellikleri, değerlerin ve sosyal normların korunması ve sürdürülebilir olmasını
sağlar; çünkü bu değerler sonraki nesillere öğretilir ve aktarılır. Toplumsal cinsiyet eĢitliği,
toplumsallaĢmanın bir değeridir. Cinsiyet temelli toplumsallaĢma ile birlikte, çocuk toplumsal
hayattaki düĢünce ve davranıĢ kalıplarını edinir (Molla, 2016). ToplumsallaĢma sürecinin en
önemli faktörlerinden birisi de okuldur.
Ġlkokul çağında öğrencilere hayat bilgisi dersi öğretim programı aracılığıyla birey,
toplum ve doğa çerçevesinde temel bilgi, beceri ve değerler kazandırılması hedeflenir (MEB,
2017). Hayat bilgisi öğretim programının kazanımlarını gerçekleĢtirmede de ders kitabının
etkisi büyüktür. Bu nedenle bu çalıĢmada 2017 hayat bilgisi öğretim programına göre
hazırlanan 1. sınıf ders kitabının toplumsal cinsiyet rolleri açısından incelenmesi
amaçlanmıĢtır. Bu amaç doğrultusunda ders kitabındaki ünitelerde yer alan etkinlikler,
görseller ve ifadeler toplumsal cinsiyet rolleri açısından incelenmiĢtir. Bu araĢtırmada
doküman incelemesi yapılmıĢtır. Nitel araĢtırmalarda dokümanlar incelenmesi gereken önemli
bilgi kaynaklarıdır. Doküman incelemesi denince ilk olarak yazılı materyaller akla gelir.
Ancak doküman denince resim, fotoğraf, video gibi görsel kaynaklar da dokümanları
oluĢturmaktadır. Bu araĢtırmada da gerek yazılı materyaller gerekse görseller kullanılmıĢtır.
Doküman incelemesi beĢ aĢamada gerçekleĢtirilmiĢtir (Forster 1995, Akt. Yıldırım ve
ġimĢek, 2006): Ġlk aĢamada hayat bilgisi ders kitabı dokümanına ulaĢılmıĢtır. Bunun için
Özgün Matbaacılık tarafından yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ġlkokul Hayat Bilgisi Ders
Kitabı - 1 doküman olarak belirlenmiĢtir. Daha sonra dokümanın özgünlüğü kontrol
edilmiĢtir. Üçüncü aĢamada dokümanlar araĢtırmanın amacına dönük olarak anlamlandırılmıĢ,
dördüncü aĢamadaki veriyi analiz etme sürecinde ise amaca uygun etkinlikler, görseller ve
ifadeler seçilmiĢtir. Kategoriler belirlenmiĢtir. Son aĢama da veriyi kullanma aĢaması olarak
gerçekleĢtirilmiĢtir.
ANAHTAR KELĠMELER: Öğretim Programı, Toplumsal Cinsiyet, Hayat Bilgisi

The Analysis of Primary School First Class Course Book Prepared according to the 2017 Life
Science Curriculum in terms of Gender Roles
ABSTRACT

The process of socialization is a very important process for both the individual and
society. An answer has been sought for centuries to ask whether we should define people with
their natural (hereditary) characteristics or their social characteristics. The process of learning
and acquiring the characteristics of the social group in which the individual is a member is
called socialization. The social characteristics of individuals ensure that values and social
norms are preserved and sustainable; because these values are taught and transmitted to the
next generation. Gender equality is a value of socialization. Together with gender-based
socialization, the child acquires social life patterns of thought and behavior (Molla, 2016).
One of the most important factors in the socialization process is the school.
It is aimed to gain basic knowledge, skills and values in the field of individual, society
and nature through life science lesson curriculum to the students in elementary school age
(MEB, 2017). In the realization of the objectives of the life science teaching program, the
effect of the course book is great. Therefore, in this study, it is aimed to examine the first
grade course book prepared according to the 2017 life science curriculum in terms of gender
roles. For this purpose, the activities, visuals and expressions in the textbooks have been
examined in terms of gender roles. In this research, a document analysis was done. In
qualitative research, documents are important sources of information that need to be
examined. When a document is examined, the written materials first come to mind. However,
visual sources such as pictures, photographs, and videos also create documents. In this
research, both written materials and visuals were used. The document analysis was conducted
in five stages (Forster 1995, as cited Yıldırım & ġimĢek, 2006): At the first stage, life science
textbook was reached. For this, the Ministry of National Education Primary School Life
Science Book 1 published by Özgün Matbaacılık has been determined as a document.
Then the authenticity of the document was checked. In the third stage, the documents
were interpreted for the purpose of the research. In the process of analyzing the data at the
fourth stage, appropriate activities, images and expressions were chosen. Categories have
been identified. The final stage was also performed as a data use phase.
KEY WORDS : Curriculum, Gender, Life Science
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Bir Dini Rehberlik Etkinliği Olarak Hutbe Ġçin Vizyon GeliĢtirme ÇalıĢması
ÖZET
Bu tebliğde dini rehberlik etkinliklerinden biri olan hutbeler için bugünden geleceğe
yönelik açık niyetlere iĢaret eden vizyon bildirisinin neden ve nasıl oluĢturulabileceği ve
geliĢtirilebileceği tartıĢılmıĢtır. Bu tartıĢmaya konu olan hutbeler örneklem yoluyla
değerlendirilmiĢtir. Bu çalıĢma seçilmiĢ hutbeler üzerinden bir vizyon bildirisi geliĢtirme
denemeleri yapmayı amaçlamıĢtır. Hutbeler, dini hayatın Ģekillenmesinde ulaĢtığı kitlelerin
yaygınlığı açısından önemli bir yere sahiptir. Hutbelerin bireylerin hayatındaki dini yorumları
oluĢturduğu, değiĢtirdiği ve geliĢtirdiği düĢünülmektedir. Bu çalıĢma, söz konusu geliĢimi,
hutbelerin vizyonuyla iliĢkilendirmektedir. Çoğu zaman örtük bir Ģekilde var olan veya yazılı
olmayan vizyon bildirilerinin, geliĢimin görünür olmasını ve dolayısıyla sürdürülebilirliğini
engellediği düĢünülmektedir. Ġyi tasarlanmıĢ bir vizyon bildirisinin, hazırlanacak hutbelere
doğru bir yön vereceği ve beklenilen verimi artıracağı gerçektir.
Bu çalıĢmada vizyon nedir, nasıl oluĢturulur ve geliĢtirilir soruları ele alınmıĢ ve
hutbelerdeki iyileĢmeyi ve geliĢimi öngören açık vizyon bildirisi denemeleri yapılmıĢtır.
ANAHTAR KELĠMELER: Dini Rehberlik, Hutbe, Vizyon Bildirisi, Din Eğitimi.

The Vision Development Study for Hutba as a Religious Guidance Activity

ABSTRACT
This study discusses the reason and aims in establishing and developing of the vision
statement which indicates clear intentions from today to the future for hutba as a Religious
Guidance Activity. These hutba texts are examined through sampling. This study aims to
attempt in developing a vision statement through selected hutba texts. These texts have a
distinguished place in forming religious life in terms of its extensiveness. It is thought that
hutba texts form, change, and develop the religious understandings of the individual. This
study correlates this development with the vision of hutba texts. The unclear or unwritten
vision statements block the visibility of the development and sustainability. It is a fact that a
well-designed vision statement guides appropriately hutbas and increase their expected
productivity.
This study deals with the following questions: What is vision, how to make a vision
statement and how to develop a vision statement. It also includes the vision statement
practices which project the rehabilitation and improvement in the hutbas.
KEY WORDS: Religious Guidance, Hutba, Vision Statement, Religious Education.
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The Study on the Contribution of the Professional Translation Courses to the Specialization
of the Translator Candidates
ABSTRACT
As known, there are different fields of specialization within Translation Studies and they have
certain contributions to the development of the translator candidates. In this direction this
study analyzes professional courses in English translation and intrepretation departments or
department of translation studies in Turkey for the purpose of finding out to what extent they
contribute to the specialization of translator candidates in translation profession via a
descriptive methodology based on a questionaire on students. To this end two state and two
foundation universities were evaluated in terms of their translation courses. The reason to
make such a distribution between universities is to conduct research on an equal
basis. Besides, it was paid attention to the fact that the chosen universities were both new and
old for a consistent analysis. In the first section of the paper the concept of professional as
well as the concept of profession (noun version of professional) was discussed referring to its
content and extension. In the second section, as stated above, the six universities were
compared to one another through a descriptive methodology based on a questionaire
and professional courses related to the specialization of translator candidates in the
translation professsion were discussed as to their contributions to the field.
Key Words: Translation Studies, specialization, translation profession, translation courses,
translation curriculum, specialty, professional, professional courses.
Mesleki Çeviri Derslerinin Çevirmen Adaylarının UzmanlaĢmasına Katkısı Üzerine Bir
Ġnceleme
ÖZET
Bilindiği gibi çeviribilimde farklı uzmanlık alanları ve her birinin çevirmen adaylarının
geliĢimi açısından belli katkıları vardır. Bu doğrultuda söz konusu araĢtırmada Türkiye‟deki
Ġngilizce mütercim tercümanlık programlarında (çeviribilim) ders olarak okutulan mesleki
derslerin çevirmen adaylarının çeviri mesleğinde uzmanlaĢmasına ne oranda katkı yaptığı
öğrencilerin üzerinde uygulanan yorumlamaya dayalı bir ankete dayanarak betimleyici
analizle incelenmiĢtir. AraĢtırma için iki devlet ve iki vakıf üniversitesinin çeviri
programlarına ait müfredatlar değerlendirilmiĢtir. Seçilen üniversitelerin iki vakıf ve iki devlet
üniversitesi olarak belirlenmesinin nedeni çalıĢmanın üniversiteler arası eĢit bir dağılım
izleyerek yapılmasından kaynaklı olup, araĢtırılan üniversitelerin yeni ve eski üniversiteler
arasından seçilmesi sağlanarak tutarlı bir analiz yapılması amaçlanmıĢtır. Bu doğrultuda
çalıĢmanın ilk bölümünde “meslek” ve “mesleki” kavramları ile Ġngilizce açıklamalarına
değinilmiĢ ve söz konusu kavramın içeriği ve kapsamları üzerinde durulmuĢtur. Ġkinci
kısımda yukarıda belirtildiği gibi yorumlamaya dayalı bir anket ve betimleyici analizden

yararlanarak üniversiteler karĢılaĢtırılmıĢ ve çeviri mesleğinin geliĢimine ya da diğer bir ifade
ile uzmanlaĢmaya katkıları olan mesleki dersler üzerinde durulmuĢtur.
Anahtar Sözcükler: Çeviribilim, uzmanlaĢma, çeviri mesleği, çeviri dersleri, çeviri
müfredatı, uzmanlık, mesleki, mesleki dersler.
&&&&&&&&

Yrd. Doç. Dr. Esra GÖZELER
Ankara Üniversitesi / Ankara
Ġngilizce Ġlahiyat Lisans Programı Müfredatında Tefsir Anabilim Dalı Dersleri: Ankara
Üniversitesi Örneği
ÖZET
Ankara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi, 2010-2011 eğitim-öğretim yılından baĢlayarak
dört yıllık Ġngilizce Ġlahiyat (Divinity in English) Lisans Programını tesis etmiĢtir. Bu
programda Ġngilizce dil yeterliği olmayan öğrenciler için bir yıl hazırlık sınıfı bulunmaktadır.
Programın ağırlıklı ikinci yabancı dili Arapçadır. Bu tebliğde betimsel değerlendirme
yöntemiyle Ġngilizce Ġlahiyat Lisans Programı müfredatında Tefsir Anabilim Dalı dersleri ve
içeriklerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Programın müfredatı, 2014-2015 yılı itibariyle ders
isimleri ve içeriklerinin uluslararası akreditasyonu gözetilerek yenilenmiĢtir. Yenilenen bu
müfredatta Arapça dersleri baĢlangıç, orta ve ileri düzey olarak derecelendirilmiĢtir.
Programın birinci yılında tefsir disiplininin tarih ve metodolojisine dair giriĢ dersleri
verilmektedir. Tefsir alanında ileri düzey dersler almak isteyen öğrenciler için üçüncü ve
dördüncü yıllarda seçmeli dersler bulunmaktadır. Yeni müfredatta seçmeli derslerin sayıları
artırılmıĢ ve konuları çeĢitlenmiĢtir.
Tefsir Anabilim Dalı bünyesinde okutulan dersler Ģunlardır: Recitation of the Qur‟an
and Tajwid (Kur‟an Okuma ve Tecvid), Major Themes of the Qur‟an (Kur‟an‟ın Ana
Konuları), History and Methodology of Qur‟anic Exegesis (Tefsir Tarihi ve Usulü), Arabic
Texts in Qur‟anic Exegesis (Arapça Tefsir Metinleri), Qiraat (Kıraat), Asbab al-Nuzul
(Esbab-ı Nüzul), Contemporary Approaches to the Qur‟an (Kur‟an‟a ÇağdaĢ YaklaĢımlar).
Programda Tefsir Anabilim Dalına ait dersler yedi yarıyılda zorunlu veya seçmeli olarak yer
almaktadır.
ANAHTAR KELĠMELER: Ankara Üniversitesi, Ġlahiyat, Ġngilizce, Müfredat, Tefsir.
The Courses of the Department of Qur‟anic Exegesis in the Curriculum of Divinity Program
in English: Ankara University Example
ABSTRACT
Ankara University Faculty of Divinity established the Divinity Program in English
(BA) as of 2010-2011 academic year. The program offers one-year preparatory class in
English for the students who do not have adequate knowledge in the language. The second
foreign language of the program is Arabic. This paper aims to present the courses of the
Department of Qur‟anic Exegesis in the curriculum of Divinity Program in English through
descriptive approach. The curriculum revised in terms of international accreditation of the
names and contents of the courses as of 2014-2015 academic year. The Arabic courses in this
revised curriculum graded as elementary, intermediate, and advanced. The introductory
courses on the history and the methodology of Qur‟anic Exegesis take place in the first year.
The third and fourth years include advanced elective lessons in the field of Qur‟anic Exegesis.
The number of the elective courses is increased and their topics are varied in this new
curriculum. The courses of the Department of Qur‟anic Exegesis as follows: Recitation of the
Qur‟an and Tajwid, Major Themes of the Qur‟an, History and Methodology of Qur‟anic
Exegesis, Arabic Texts in Qur‟anic Exegesis, Qiraat, Asbab al-Nuzul, Contemporary

Approaches to the Qur‟an. The Department of Qur‟anic Exegesis has its courses either
compulsory or elective in seven terms in the curriculum.
KEY WORDS: Ankara University, Divinity, English, Curriculum, Qur‟anic
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Öğretim Elemanlarının Olumlu Sınıf Ġklimi Sağlama Yeterliliklerine ĠliĢkin Türkçe
Öğretmeni Adaylarının GörüĢleri
ÖZET
Bu çalıĢmanın amacı, öğretim elemanlarının olumlu sınıf iklimi sağlama
yeterliliklerine iliĢkin Türkçe öğretmeni adaylarının görüĢlerini tespit etmektir. ÇalıĢma bu
yönüyle, öğretim elemanlarının yeterliklerinin, bir anlamda performanslarının öğretmen
adayları, öğrenciler tarafından değerlendirildiği bir çalıĢmadır. Nicel bir tarama araĢtırması
olan bu çalıĢmada veriler, araĢtırmacılar tarafından geliĢtirilen “Öğretim Elemanlarının
Olumlu Sınıf Ġklimi Sağlama Yeterlikleri” ölçeği ile iki devlet üniversitesinin Türkçe
öğretmenliği bölümünde öğrenim görmekte olan 230 Türkçe öğretmeni adayından
toplanmıĢtır. Türkçe öğretmeni adaylarına göre öğretim elemanlarının olumlu sınıf iklimi
sağlama yeterliklerini gerçekleĢtirme sıklığının düzeyinin yüksek olduğu sonucuna
ulaĢılmıĢtır.
Türkçe öğretmeni adaylarının öğretim elemanlarının olumlu sınıf iklimi sağlama
yeterliklerini gerçekleĢtirme sıklığına iliĢkin görüĢleri arasında, “öğrenim görülen üniversite”,
“sınıf düzeyi”, “sınıf yönetimi dersinin önemine iliĢkin algı”, “öğretim elemanının
öğrencilerle iliĢkisinin niteliğine iliĢkin algı”, “öğrencinin sınıftaki diğer öğrencilerle
iliĢkisinin niteliğine iliĢkin algı”, “derslerin verimli iĢlenip iĢlenmediğine iliĢkin algı”,
“öğretim elemanının sınıf yönetme baĢarısına iliĢkin algı” değiĢkenlerine göre istatistiksel
açıdan anlamlı farklılıkların olduğu da elde elde edilen diğer sonuçlar olmuĢtur.
ANAHTAR KELĠMELER: Türkçe öğretmen adayları, öğretim elemanı yeterlikleri, sınıf
iklimi.
The Opinions of Turkish Teacher Candidates Regarding The Comepetences of Instructors in
Providing Positive Classroom Atmosphere
ABSTRACT
The purpose of this study is to determine the opinions of the Turkish teacher
candidates regarding the qualifications of the instructors to provide positive classroom
atmosphere. In this sense, the study is a study where the qualifications of the instructors are
assessed by student candidates and students in a sense of their performance. In this study,
which is a quantitative sreening study, the data is collected via the “Scale of Instructors‟
Competences of Providing Positive Classroom Atmosphere” from 230 Turkish teacher
candidates who are receiving education in two state universities. According to the Turkish
teacher candidates, it has been reached that the level of the teachers' ability to perform
positive classroom atmosphere is higher. Among the opinions of the Turkish teacher
candidates about the frequency of the instructors 'fulfillment of the positive classroom
provision competencies are the following: "university at the level of education", "class level",
"perception of the importance of classroom management",

"perception of the quality of teaching staff' there are statistically significant differences
according to the perception of the quality of the relationship with the students, perception of
whether the courses are being processed efficiently, and perception of the teaching staff about
classroom management success.
KEY WORDS: Turkish teacher candidates, competences of instructors, classroom
atmosphere.
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Sınıf Ġçi Etkili ĠletiĢim Becerileri Algı Ölçeğinin GeliĢtirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik
ÇalıĢması

ÖZET
Sınıf içi iletiĢimde baĢarılı bir öğretmenin, sınıfta iyi iliĢkiler kurulmasını, verimli bir
öğrenme-öğretme ortamını, öğrencilerin yüksek düzeyde öğrenmelerini ve olumlu davranıĢlar
kazanmalarını sağlayacak en önemli faktör olduğu söylenebilir. Sınıfta etkili bir iletiĢimci
olmak isteyen öğretmenin bazı iletiĢim becerilerini haiz olması gerekmektedir. Bu çalıĢmayla,
öğretmenlerin sınıf içi etkili iletiĢim becerilerini nasıl algıladıklarını ortaya koyacak bir ölçme
aracı geliĢtirmek amaçlanmıĢtır.
Hazırlanan 5‟li likert tipi denemelik ifadeler, açımlayıcı faktör analizi için 250 kiĢilik
bir öğretmen grubuna, doğrulayıcı faktör analizi için ise 235 kiĢilik farklı bir öğretmen
grubuna uygulanmıĢ ve elde edilen veriler analiz edilmiĢtir. Faktör analiziyle, “Etkili
KonuĢma”, “Etkin Dinleme”, “Empati Kurma”, “Beden Dilini Etkili Kullanma” olarak
adlandırılan dört alt faktörden ve 23 maddeden oluĢan bir ölçek geliĢtirilmiĢtir. Madde-toplam
korelasyonuna dayalı madde analizleri sonuçlarına göre deneme uygulamasına giren 29
maddeden 23‟ünün nihai ölçekte yer alabilecek nitelikte olduğu, maddelerin korelasyon
değerlerinin ,33 ile ,70 aralığında değiĢtiği ve 0,05 düzeyinde manidar olduğu tespit
edilmiĢtir.
Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayı değeri ,91 olan ölçeğin çok yüksek düzeyde iç
tutarlığa sahip olduğu anlaĢılmıĢtır. Bu koĢulları sağlayan “Sınıf Ġçi Etkili ĠletiĢim Becerileri
Algı Ölçeği (SĠEĠBAÖ)”nin öğretmenlerin sınıf içi etkili iletiĢim becerilerinin ölçülmesinde
kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu düĢünülmektedir.
ANAHTAR KELĠMELER: Etkili iletiĢim, sınıf içi iletiĢim, öğretmen becerileri.
Developing The Perception Scale For In-Class Effective Communication Skills: Reliability
and Validity Study
ABSTRACT
For a teacher successful at “in-class communication”, it is possible to state that
establishing good relationship in their classroom is the most important factor which allows
them to obtain efficient learning-teaching environment, superior learning level among
students, and allowing students to gain positive behaviors. Teachers who want to be an
efficient communicator in their classroom are required to be equipped by certain
communication skills.
With this study, it was aimed to develop a measurement tool for determining teachers‟
perception towards in-class effective communication skills. Draft expressions in the

questionnaire form prepared in 5-point Likert model were administered on a group of teachers
comprised of 250 respondents for explanatory factor analysis; an on another group comprised
of 235 respondents for confirmatory factor analysis. As a result of the factor analysis, a scale
composed of 4 sub-factors of “Effective Speaking”, “Effective Listening”, “Empathizing” and
“Effective Use of Body Language” and of 23 items. According to the item-total correlation
analysis results, it was determined that 23 of the 29 items were qualified to be included in the
ultimate scale; correlation values of items were in the range of .33 to .70; and findings were
significant at .05 level.
While Cronbach‟s Alpha internal consistency coefficient was estimated at .91 for the
scale, it was concluded that the scale has high level of internal consistency. It was concluded
that “In-Class Effective Communication Skills Perception Scale (ICECSPC)” was valid and
reliable scale which could be utilized in measuring teachers‟ in-class effective communication
skills.
KEY WORDS: Effective communication, in-class communication, teacher skills.
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Matematik ve Oyun Dersinde Uyarlanan Geleneksel Oyunlar ile Matematik Öğretimi
ÖZET
ÇalıĢmanın amacı, matematik eğitiminde geleneksel oyunlar yardımıyla matematik
kazanımlarına ulaĢılmasına alternatif bir yöntem sunmak, öğretmen adaylarına alan eğitimi
derslerinde, öğretmenlere de sınıf içi uygulamalarda kullanabilecekleri oyunları tanıtmaktır.
Bu bağlamda “Matematik ve Oyun” dersinde uyarlanan geleneksel oyunlar ile ortaokul
matematik dersi öğretim programındaki pek çok kazanımın öğretimine örnek oluĢturacak
oyunlar sunulmuĢtur. Böylelikle mevcut ve geleceğin matematik öğretmenleri, sınıflarında
kullanabilecekleri geleneksel oyunlardan faydalanabileceklerdir. Bir baĢka deyiĢle matematik
öğretmede; öğretmen adaylarına hizmet öncesinde, öğretmenlere de hizmet içinde oyun
yönteminden faydalanılmasına iliĢkin farkındalık kazandırılmak istenmiĢtir.
Bununla birlikte, matematiğe uyarlanan geleneksel oyunlar ile matematik
kazanımlarının ortaya çıkarılmasına dolayısıyla ilk amacın matematik öğretmeye yönelik
olmasına dikkat edilmelidir. Aksi halde geleneksel oyunların matematik öğretiminde
kullanılması sadece eğlenceli vakit geçirmekle sınırlı kalabilir. Ayrıca, bazı eğitim
fakültelerinde seçmeli ders olarak yürütülen “Matematik ve Oyun” dersinin daha dikkat çekici
hale getirilmesinde de etkili olacaktır. Bu derste her bir oyun için “Matematik Oyunları 5E
Ders Planı” raporları hazırlanmıĢ, raporlar çalıĢmada sunulmuĢtur. Oyunlarla öğrencilerin;
matematiğe ilgi ve merak duymaları, derslerin daha eğlenceli hale gelmesi, matematiğe olan
önyargıların ortadan kalkması, derse katılımı arttırmayı, kalıcı ve anlamlı öğrenmeye
yardımcı olmaktadır.
Bununla birlikte uyarlanan oyunların; öğrencilerin sosyal-duygusal geliĢimlerini
desteklemede etkili olacağı; öğretmen adaylarında da, uyarlanan oyunlarla matematiği
öğretebileceğine olan inanç ve özgüvenlerini artıracağı söylenebilir.
ANAHTAR KELĠMELER: Matematik ve oyun dersi, matematik öğretimi, matematik dersi
öğretim programı (Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar).
Teaching Mathematics with Traditional Games Adapted in „Mathematics and Gaming‟
Lessons
ABSTRACT:
The aim of the study is to present an alternative method to acquire mathematical
achievements with the help of traditional games in mathematics education, to introduce to
teachers the games they can use in class practices or to the teacher candidates in the field
education lessons. In this context, the study presents traditional games adapted in the lessons
of "Mathematics and Gaming" and games that will set a good example for the teaching of
many achievements in the secondary school mathematics curriculum. In this way, current and
future mathematics teachers will be able to benefit from the traditional games that they can
use in their classes. In other words, it is aimed to raise awareness of the use of the gaming

method in mathematics teaching for teacher candidates before their duty and current teachers
during their duty.
However, attention should be paid to the fact that the initial aim of the using adapted
traditional games to acquire mathematics achievements is for the mathematics teaching.
Otherwise, the use of traditional games in mathematics teaching may remain limited to having
fun. It will also be effective in making the "Mathematics and Gaming" course more attention
grabbing as an elective course in some training faculties. In this study, "Mathematics Games
5E Lesson Plan" reports are prepared for each game and reports are presented in the study.
With these games, it is aimed to help students to become interested and curious about
mathematics, to make the lessons more enjoyable for them, to minimize their prejudices of
mathematics, to increase the attendance in the class, and to learn permanently and
meaningfully.
Besides, it can be said that adapted games will be effective in supporting the social and
emotional development of the students and will increase the trust and self-confidence of the
teacher candidates that they will be able to teach mathematics with these games.
KEY WORDS: Mathematics and game lesson, mathematics teaching, mathematics teaching
program (secondary school 5th, 6th, 7th, and 8th grades).
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ÖZEL YETENEKLĠ ÇOCUKLARIN EĞĠTĠMĠ VE SORUNLARI
(Batı Akdeniz Bölgesi Örneği)
ÖZET
Bilim, teknik, sanat ve fikir alanlarında günümüzde eriĢilen uygarlık düzeyinin
temelinde, özel yeteneklere sahip insanların katkıları vardır. Her toplumda; bazı üstün
nitelikleri sebebiyle toplumun diğer üyelerinden ayrılan, farklılık yaratan ve toplumların
tarihinde iz bırakan bireyler olmuĢtur.
Zekâ ve yetenek kavramları tarihsel süreç içerisinde pek çok bilim adamının ilgisini
çeken, üzerinde en çok tartıĢılan ve araĢtırma yapılan kavramlardandır. Özel yetenekli
çocuklar; fiziksel, zihinsel, kiĢilik ve sosyal özellikleri bakımından toplumdaki diğer
bireylerden farklı özellikler gösterir.
Tarih boyunca her toplumda görülmekle birlikte, sayıları içinde yaĢadıkları toplumun
yaklaĢık %2 sini oluĢturan özel yetenekli bireyler günümüzde eriĢilen uygarlık düzeyinin
temellerini atmıĢtır. Hızla değiĢen ve geliĢen dünyada uygarlığın geleceği de toplumların
tarihinde iz bırakan ve fark yaratan bu özel bireylerce Ģekillenecektir. Bu sebeple; özel
yetenekli bireylerin özellikleri ve eğitimleri hep ilgi odağı olmuĢtur. Özellikle 1960‟lı
yıllardan sonra dünyada ve ülkemizde özel yetenekli çocuklara ilgide artıĢ meydana gelmiĢtir.
ABD, Rusya, Kanada, Ġsrail, Almanya, Ġngiltere ve Çin gibi dünyanın birçok ülkesinde
özel yetenekli bireylerle ilgili çalıĢmalar yapılmaktadır. Türk tarihine bakıldığında ise;
Osmanlı Ġmparatorluğu döneminde devlet adamı yetiĢtirmek amacıyla açılan Enderun
Mektepleri, Türk ve dünya tarihinde özel yetenekli bireylerin eğitiminde çok önemli bir yere
sahiptir. Ülkemizde Cumhuriyet döneminde de çıkarılan kanunlar, açılan okullar, yapılan
projeler ile özel yetenekli bireylerin eğitimi çalıĢmaları sürdürülmüĢtür.
Özel yetenekli bireyler; içinde yaĢadıkları toplumun bilimsel, ekonomik, siyasi, askeri
ve teknolojik geliĢmelerinin öncüsü konumundadır. Bu bireyler toplumda; siyasi liderler, üst
düzey yöneticiler, bilim ve teknoloji alanında buluĢlara imza atan bilim adamları, eĢsiz sanat
eserleri ortaya koyan sanatçılar olarak yer alır. Bu bakıĢ açısıyla özel yetenekli bireyler
toplumda özenle ele alınmalı, ilgi, yetenek ve ihtiyaçları doğrultusunda yetiĢtirilmelidir.
Eğitimde eĢitlik ilkesi, farklı olanların farklılıklarını dikkate alan bir anlayıĢtır. Bu sebeple;
özel yetenekli bireyler erken yaĢlarda belirlenmeli, özel programlar ve özel yetiĢmiĢ personel
tarafından eğitilmelidir. Özel yetenekli bireylerin kendilerine ve çevrelerine katkıları olan
kiĢiler olarak yetiĢtirilebilmeleri için; kamu kurumları, özel kurum ve kuruluĢlar, sivil toplum
örgütleri, yazılı ve görsel medya ortak bilinçle hareket etmelidir.
Bu çalıĢmanın amacı, yukarıda kısaca özetlenen teorik çerçeve de göz önünde
bulundurularak, özel yetenekli çocukların eğitiminin tarihi geliĢimini ve sosyalleĢme
koĢullarını dikkate alarak toplumda karĢılaĢtıkları sorunları ortaya koymaktır. Konu ele
alınırken, 2013 yılında yüksek lisans tezi olarak hazırlanan çalıĢmanın verilerinden
yararlanılacaktır. Söz konusu çalıĢma, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Isparta Bilim ve Sanat
Merkezinden 67, Burdur Bilim ve Sanat Merkezinden 42 ve Antalya Bilim ve Sanat
Merkezinden 111 öğrenci olmak üzere toplam 220 öğrenciye toplam 70 sorudan oluĢan bir
Anket Formu uygulanarak yapılmıĢtır. Bu bildiride de, özel yetenekli çocukların eğitiminin
tarihi geliĢimi ile sosyalleĢme koĢullarını dikkate alarak toplumsal hayatta karĢılaĢtıkları

sorunlar ve bunların çözüm yolları gibi hususlar ele alınacak ve elde edilen verilere
dayanılarak sosyolojik analizler yapılacaktır.
ANAHTAR KELĠMELER: Zekâ, Yetenek, Özel Yetenekli Çocuklar, Eğitim, Sorunlar

EDUCATION AND PROBLEMS OF GIFTED AND TALENTED CHILDRENS
(West Mediterranean Region Example)
ABSTRACT
At the base of today's level of civilization in the fields of science, technology and art
are the contributions of people with special talents. In every society; there had been some
special people who create differences, and leave a mark on the history of society because of
some of their superior qualities.
The concepts of intelligence and ability are the most discussed and studied concepts
that have attracted the attention of many scientists in the historical process. Special talented
children are different from other members of society because of their physical, mental,
personality, and social characteristics.
Individuals with special talents who make up about 2% of the population they live in,
although seen in all societies throughout history, have laid the foundations of today's level of
civilization. The future of civilization in a rapidly changing and developing world will also be
shaped by these special individuals who make a difference in the history of society.
Therefore; the qualities and training of specially talented individuals have always been the
focus of attention. Especially after the 1960s, the increase in interest shown to special talented
children in the world and in our country has come to fruition.
Many countries in the world, such as USA, Russia, Canada, Israel, Germany, England
and China, are working on special talented individuals. When you look at Turkish history;
Enderun Mektepleri, opened to educate statesmen during the Ottoman Empire period, has a
very important place in the education of special talented individuals in Turkish and world
history. In our country, studies on the laws, schools, projects for special talented individuals,
were also introduced in the Republican era, have been continued.
Special talented individuals are the pioneers of economic, political, military and
technological developments of the society they live in. These individuals are in society
involved political leaders, senior executives, scientists who have made inventions in the field
of science and technology, artists who unleash unique art works. From this point of view,
specially qualified individuals should be carefully handled in the society and educated in
accordance with their interests, abilities and needs. The principle of equality in education is an
understanding that considers the differences of the different ones. Therefore; specially
talented individuals should be trained by early ages, special programs and specially trained
personnel. In order that special talented individuals can be trained as individuals who
contribute to themselves and their surroundings; public institutions, private institutions and
organizations, non-governmental organizations, written and visual media should act with
common consciousness.
The aim of this study is to reveal the problems encountered in society by taking into
consideration the historical development of the education of special talented children and the
conditions of socialization, taking into consideration the theoretical framework briefly
summarized above. When the subject is taken into consideration, the data of the graduate
thesis prepared in 2013 will be used. The study was carried out by applying a questionnaire
consisting of 70 questions totaling 220 students, 67 from Isparta Science and Art Center, 42

from Burdur Science and Art Center and 111 from Antalya Science and Art Center affiliated
to the Ministry of National Education. In this report, issues such as the problems encountered
in social life by taking into account the historical development and socialization conditions of
the education of the gifted and talented children will be discussed and sociological analyzes
will be made based on the obtained data.
KEY WORDS: Intelligence, Ability, Special Talented Children, Education, Problems
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Research into the Impact of Mobile Learning Environment on Students‟ Mood and Academic
Achievements
ÖZET
Mobile learning is a contemporary model that removes time and space limitations. It
has been widely used to support traditional education or to provide distance education. In the
past, the first mobile learning applications were realized with the widely used Personal Digital
Assistances (PDA). Today, mobile learning activities are carried out on smart phones and
tablet devices that are increasingly becoming popular.
The aim of this study is to determine and evaluate the views of university students in
various departments of Higher Education on mobile learning and its impact on students‟ mood
and academic achievement. We asked two open ended question to the participant students to
obtain the data: What are the most important effects of Mobile Learning Environment on your
mood?” and “In what extent does mobile learning environment contribute your academic
achievement?” We used a qualitative research method to evaluate and compare the views of
the students over the impacts of Mobile Learning Environment on academic achievement and
the moods of the students. The research was carried out with the participation of twenty-five
students in various departments of the Faculty of Education in Erzincan University and the
Faculty of Science and Letters in Namık Kemal University.
The views of the students obtained through face-to-face interviews show that mobile
learning environment has a significant effect on student‟s mood and academic achievement.
We concluded from the study that mobile learning environments such as student hostel,
private study room, private house, dormitory room and even desk in the canteen make the
students feel comfortable, far away from stress of teacher, free movement, which contribute
the students‟ well-being and their mood in positive way, thus resulting in their academic
achievements.
ABSTRACT
Mobile learning is a contemporary model that removes time and space limitations. It
has been widely used to support traditional education or to provide distance education. In the
past, the first mobile learning applications were realized with the widely used Personal Digital
Assistances (PDA). Today, mobile learning activities are carried out on smart phones and
tablet devices that are increasingly becoming popular. The aim of this study is to determine
and evaluate the views of university students in various departments of Higher Education on
mobile learning and its impact on students‟ mood and academic achievement.
We asked two open ended question to the participant students to obtain the data: What
are the most important effects of Mobile Learning Environment on your mood?” and “In what
extent does mobile learning environment contribute your academic achievement?” We used a
qualitative research method to evaluate and compare the views of the students over the
impacts of Mobile Learning Environment on academic achievement and the moods of the
students. The research was carried out with the participation of twenty-five students in various
departments of the Faculty of Education in Erzincan University and the Faculty of Science

and Letters in Namık Kemal University. The views of the students obtained through face-toface interviews show that mobile learning environment has a significant effect on student‟s
mood and academic achievement.
We concluded from the study that mobile learning environments such as student
hostel, private study room, private house, dormitory room and even desk in the canteen make
the students feel comfortable, far away from stress of teacher, free movement, which
contribute the students‟ well-being and their mood in positive way, thus resulting in their
academic achievements.
KEY WORDS: Mobile Learning, Personalized Learning, Academic Achievement, Learning
Environment, Educational Technology
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Veri Analizi Öğretiminde Varyans ve Standart Sapma Hesaplamalarında Yapılan Hatalar
ÖZET
Bu çalıĢmada, ortaokul ve lise düzeyinde okutulan matematik kitaplarında yer alan
Veri Analizi konusu incelenmiĢtir. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye kurulunun onayı
ile basılıp okullarımızda okutulan ilgili kitaplarda parametre ve istatistik tanımlarının tam
verilmediği, buna bağlı olarak verilerin değiĢkenliğinin hesaplanmasında kullanılan varyans
ve standart sapma hesaplamalarında bazı hatalı formüllerin kullanıldığı görülmüĢtür.
ÇalıĢmaya konu olan Matematik dersinde okutulan kaynak kitaplardan örnek bölümler
alınmıĢ, gerekli düzeltmelerin nasıl yapılacağı önerilmiĢtir.
ANAHTAR KELĠMELER: Matematik ders kitapları, Veri analizi, Standart Sapma

ABSTRACT
In the teaching of data analysis the errors in variance and standard deviation
calculations
In this study, data analysis in the middle and high school math textbooks has been
investigated. In the books published by the training Council with the approval of Ministry of
Education it was observed that the definitions of parameter and statistical were not given,
therefore some incorrect formulas was used in the variance and standard deviation
calculations used in the calculation of the variability of the data.
The sample chapters from the reference textbooks taught in math class which is the
subject of this study have been taken, how to make the necessary coorections have been
proposed.
KEY WORDS : Math textbooks, Data analysis, Standard Deviation
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ÇeĢitli Öğretim Tekniklerinin ĠĢbirlikli Öğretim Teknikleriyle Uygulanması: Sayı ve ġekil
Örüntüleri
ÖZET
Bu araĢtırmanın amacı iĢbirlikli öğretim tekniklerinden yararlanarak çeĢitli öğretim
teknikleriyle örüntüler konusunun öğretimini incelemektir. AraĢtırmada nitel yaklaĢım
benimsenmiĢtir. ÇalıĢma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Giresun ilinde bulunan
bir ortaokulun beĢinci sınıfında öğrenim gören 4‟ ü kız 16‟si erkek olmak üzere toplam 20
beĢinci sınıf öğrencisi oluĢturmaktadır. AraĢtırmaya katılan öğrencilerin isimleri çalıĢma etiği
gereği gizli tutulmuĢ ve öğrenciler; “Ö1 ,Ö2, Ö3,…, Ö20” olarak kodlanmıĢtır. Veri toplama
aracı olarak, örüntüler konusunun “Kuralı verilen sayı ve Ģekil örüntülerinin istenilen
adımlarını oluĢturur” kazanıma odaklanarak oluĢturulan, her biri farklı teknikle uygulanan altı
etkinlik tasarlanmıĢtır. ÇalıĢmada, altı Ģapka tekniği, kartopu tekniği, istasyon tekniği, iĢbirliği
stratejisinin; baĢarı grupları tekniği, takım turnuva tekniklerine uygulanmıĢtır. Süreçte
öğrencilerin grupları belirlenmiĢ, örüntü kazanımından oluĢan birbirinden farklı etkinlikler iki
ders saati içerisinde çeĢitli tekniklerle uygulanmıĢtır.
Veriler betimsel analize tabi tutulmuĢtur. Analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre;
sayı ve Ģekil örüntüleri kazanımını içeren etkinliklerin iĢbirlikli öğretim tekniklerinden
yararlanarak çeĢitli tekniklerle iĢlenmesinin etkili ve kalıcı öğrenme sağladığı belirlenmiĢtir.
ANAHTAR KELĠMELER: ġekil ve sayı örüntüleri, ĠĢbirlikli öğretim teknikleri, altı Ģapka
tekniği, kartopu tekniği, istasyon tekniği.
Application of Various Teaching Techniques with Cooperative Teaching Techniques:
Number and Shape Patterns
ABSTRACT
The purpose of this study is to examine the pattern teaching with various teaching
techniques by using cooperative teaching techniques. A qualitative approach has been adopted
in the research. The study group constitutes a total of 20 fifth grade students in a middle
school in Giresun in the 2016-2017 academic year and 4 of them are girls and 16 of them are
boys. The names of the students who participated in the research were kept confidential in
accordance with the work ethic and students are coded as "S1, S2, S3... S20". As a data
collection tool, six activities are designed, which each of them is implemented with a different
technique, focusing on the acquisition of the "create the desired steps of the number and shape
patterns given in the pattern" topic.
In the study, six hats technique, snowball technique, and learning station technique
were applied to the success group technique and team tournament technique from cooperative
teaching strategies. Groups of students were identified in the process, and different activities
consisting of pattern acquisition were applied with various techniques within two lesson
hours. The data were subjected to descriptive analysis. According to the findings obtained
from the analysis; It has been determined that the activities involving the acquisition of

number and shape patterns carried out by various techniques using cooperative teaching
techniques provide effective and permanent learning.
KEY WORDS: Shape and number patterns, Cooperative teaching techniques, six hats
technique, snowball technique, learning station technique.
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Macera Eğitimi Kazanımları Ölçeğinin GeliĢtirilmesi
ÖZET
Kalkınmayı etkileyen insan girdisi, diğer girdileri kullanan, yönlendiren, etkinliklerin
yönünü ve derecesini belirleyen karar verici değiĢken olduğundan önemi diğer girdilerden çok
daha fazladır. Bu yüzden kiĢisel geliĢim tüm bu süreçte baĢat rol oynamaktadır. Bu nedenle
eğitim faaliyeti de, bir "yatırım kararı" gibi değerlendirmeli ve eğitimciler birer "yatırım
danıĢmanı" olarak Ģirket içi geliĢim eğitimlerini organize etmelidir. KalıplaĢmıĢ formların
dıĢında gerçekleĢtirilecek yaĢayarak öğrenme temelli eğitimler, bilgiye farklı bir yoldan
ulaĢma imkanı sağlarken aynı zamanda kiĢisel geliĢimin ve değiĢimin anahtarı olma özelliği
taĢımaktadır. YaĢayarak öğrenmeye dayalı macera eğitimleri kalıpların dıĢına çıkan bir
formatta, katılımcıları, değiĢime ve kendileri ile baĢkalarını anlamayı baĢarmaları için
cesaretlendirmek üzere planlamıĢ bir katalizatör olarak karĢımıza çıkmaktadır. Katılımcıyı
konfor alanlarından çıkmaya zorlayarak öğrenilenlerin iĢ yerine yansıtılmasına olanak
tanımaktadır.
Bu çalıĢma maceraya dayalı açık alan eğitimlerinin yönetsel beceriler üzerine
etkilerini belirleyecek bir ölçüm aracı geliĢtirmek ve uygulamak üzerine tasarlanmıĢtır. Bu
amaca yönelik alan yazın taraması gerçekleĢtirilmiĢ ve konunun uzmanları ile görüĢülerek 80
sorudan oluĢan bir soru havuzu oluĢturulmuĢ, daha sonra ölçme değerlendirme uzmanlarının
görüĢü alınarak maddelerin yarısı yapıca olumlu, anlamca olumsuz tümce haline getirilmiĢtir.
Son haline getirilen soru havuzu 302 katılımcıya uygulanmıĢtır. Yapılan faktör analizi
çözümlemesinde 40 madde dokuz anlamlı alt boyuta yükleme yapmıĢtır. Bu boyutlar için alfa
değerleri en düĢük 0,47 ve en yüksek 0,82 arasında değiĢirken ölçeğin tümü için 0,96 olarak
tespit edilmiĢtir. Bu boyutlar toplam varyansın % 58.26‟sını açıklamaktadır.
ANAHTAR KELĠMELER: Macera Eğitimi, Açık alan eğitimi, Macera eğitimi kazanımları
Ölçeği

Development of Adventure based education outputs scale

ABSTRACT
Human resource, influenced development, the decision- making variable which using
other input for production, directing and determining the way and the degrees of the proses,
the importance of human labour leading the progress is much more than the other labours. So,
self improvement plays a leading role in all the process. For this reason,education activities
should also be evaluated as an investment decision and the educators should organize the
intercorporate educations as an investment advisor.While experiental education carried out
apart from the common forms enables to get information in a different way. It has the
characteristics of being the key of the self improvement and evolution at the same time.We
can see the experiental education as a plannned catalyst for the evolution and encouraging to

manage to understand themselves and others in an uncommon form.It enables the participants
to convey their experience to the workplace by urging them to leave the comfort zone.
This study was designed to develop psychometrically sound scale the evaluate
outcomes of adventure based education . It was first decided. In the first step of scale
development, literature review and ideas of individuals who have extensive knowledge of
adventure based education to create a items‟ pool. They were also asked to evaluate those
items in terms of content validity. This process resulted in the development of 80 items. Next,
these items were evaluated by assessment and evaluation specialists. According to their
advice, the scale was revised and by doing so, half of the items were positivelty worded and
the rest were negatively worded. The final version of scale was administered to 302
participants who were voluntariry completed the scale while they were in adventure based
education trainning. The exploratory factor analysis was used to test sub scale structure. Total
of 40 items meaningfully loaded on 9 factors. The alpha level of subscales ranged from .47 to
.82. The internal-consistency level of total scale was .96. These 9 factors accounted for
58,26% explained variance.
KEY WORDS: Advennture based education, Outdoor education, Adventure based education
outputs scale
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Dr. Nazmiye Ülkü PEKKAN
Adana
KOÇLUK YAKLAġIMI ÜZERĠNE TÜRKĠYE‟DE YAZILAN TEZLERE YÖNELĠK BĠR
ĠNCELEME
ÖZET
Koçluk; aktif dinleme, açık uçlu sorular sorma, kelimeleri yorumlama becerisi,
yansıtma, geri bildirim verme, ses tonunu ayarlama gibi çeĢitli beceriler gerektiren özel bir tür
sohbet ya da görüĢme olarak tanımlanabilmektedir (Wilson, 2010). Koçluk, spor koçluğu,
finans koçluğu, yaĢam koçluğu, sağlık koçluğu gibi hayatımızın pek çok alanında sıkça
duyulan bir kavram olarak göze çarpmaktadır. Hangi alanda olursa olsun koçluk tanım olarak
kısaca, bir kiĢiyi bulunduğu bir yerden olmak istediği yere götürmede kiĢiye eĢlik etme
durumu olarak açıklanabilmektedir.
Bu çalıĢmanın amacı, Türkiye‟de bulunan üniversitelerde yayınlanan yüksek lisans ve
doktora tezlerindeki koçluk kavramını ele alan çalıĢmaları tespit etmek, tespit edilen bu
çalıĢmaların hangi değiĢkenler çerçevesinde koçluk yaklaĢımını incelediklerini belirlemek, tez
çalıĢmalarının konularını içerik ve yöntem açısından irdelemektir. Bu kapsamda
gerçekleĢtirilen bu çalıĢmanın verileri, YÖK(Yüksek Öğretim Kurumu) Ulusal Tez
Merkezi‟ne kayıtlı tezlerden elde edilmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda koçluk literatürü için
kapsamlı bir sınıflandırma ortaya konulacak ve bu konu ile ilgili yapılacak yeni çalıĢmalara
yön göstermesi ve alternatif çalıĢma konularının tespitini kolaylaĢtırması açısından literatüre
katkı sağlayacağı düĢünülmektedir.
ANAHTAR KELĠMELER: Koçluk, Yüksek Lisans Tezleri, Doktora Tezleri, Türkiye.

A REVIEW OF THE THESIS WRITTEN IN TURKEY ABOUT COACHING APPROACH

ABSTRACT
Coaching can be defined as a special type of conversation or interview that requires a
variety of skills such as active listening, asking open-ended questions, interpreting words,
reflecting, feedback, adjusting tone of voice. Coaching is often seen in many areas of our life,
such as sports coaching, financial coaching, life coaching, health coaching. Whatever the
field, coaching can be described briefly as to escort a person on his or her way from his or her
current status to where he or she wants to be.
The purpose of this study is to determine the studies that deal with concept of
coaching in the graduate and doctoral theses in the universities in Turkey and to determine
which variables they used while examining coaching approach and to examine their subjects
in terms of content and method. The data of this study was obtained from the theses registered
in YÖK (Council of Higher Education) National Thesis Center.
As a result of the study, a comprehensive classification for the coaching literature will
be put forward and it is thought that it will contribute to the new studies related to this subject
and contribute to the literature in facilitating the identification of alternative study subjects.
KEY WORDS Coaching, Master Thesis, Doctorate Thesis, Turkey.
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TEMEL EĞĠTĠM ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖTEKĠ “ĠYĠ ÖĞRETMEN” VE ÖZNE
OLARAK “ĠYĠ ÖĞRETMEN” ALGISININ ÖĞRETMENLĠK MESLEĞĠ GENEL
YETERLĠLĠKLER ÇERÇEVESĠNDE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
ÖZET
Bu araĢtırmanın amacı, Temel Eğitim sınıf eğitimi ve okul öncesi eğitimi öğretmen
adaylarının öteki “iyi öğretmen” ve bir özne olarak kendi hakkındaki ”iyi öğretmen” kavramı
ile ilgili görüĢlerini 2017 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafında yayınlanan “Öğretmenlik
Mesleği Genel Yeterlilikleri” çerçevesinde değerlendirmektir. Nitel araĢtırma modelindeki bu
çalıĢmada, öğretmen adaylarından “Ġyi Öğretmen Formu” ile elde edilen veriler içerik analizi
tekniği ile değerlendirilecektir. Bu araĢtırmanın çalıĢma grubu, Adıyaman Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü‟nde 2017-2018 eğitim öğretim yılında; 34, 1. sınıf,
21, 4. sınıf öğrencisi olmak üzere 55 sınıf eğitimi ile 15, 1. sınıf ve 21, 4. sınıf öğrencisi
olmak üzere 36 okul öncesi eğitimi alan toplam 91 öğretmen adayından oluĢmaktadır.
AraĢtırmanın Temel eğitim bölümü 1. ve 4. Sınıf öğretmen adaylarını kapsaması ve
elde edilecek verilerin 2017 yılında yayınlanan öğretmenlik Mesleği Yeterlilik çerçevesi
bağlamında değerlendirilecek olmasının alana katkı sağlayacağını düĢünmekteyiz.
ANAHTAR KELĠMELER: Temel Eğitim, Ġyi öğretmen, Öğretmenlik Mesleği Yeterlilik
Çerçevesi
An Evaluation of the Other “Good Teacher” and “Good Teacher” Perception as Themselves
of Basic Education Teacher Candidates in Frames of General Teacher Competencies of
MoNE
ABSTRACT
The purpose of this research is to elicit the views of basic education and preschool
teacher candidates about the concepts of other “good teacher and “good teacher” concept they
themselves have in the frame of “General Competences of Teaching Profession” published by
Ministry of National Education in the year of 2017. In this qualitative research, data gathered
from teacher canditates through “Good Teacher Form” will be anaylzed with content analysis
method. The study group of the research consists of 91 teacher candidates in total; 34 first
class and 21 fourth class in total 55 students of basic education and 15 first class and 21 fourth
class in total 36 students of preschool education in Basic Education Department of Education
Faculty of Adıyaman University in the education year 2017-2018.

Dealing with the teacher candidates of basic education department, and the data
gathered will be evaluated in the context of the frame of Professional Competencies of
teaching published in 2017, the research is thought to contribute to the field.
KEY WORDS: Basic Education, Good Teacher, Frames of Teaching Profession
Competencies
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Eğitim Sendikalarının Milli Eğitimin Kararlarını Etkilemesine ĠliĢkin Öğretmen GörüĢleri
ÖZET
Sendikalar demokratik kültürünün güçlendiği alanlarda yönetimin kararlarını
etkileyebilen önemli sivil toplum örgütleridir. Sendikaların temel amaç ve iĢlevi iĢgören
haklarını korumak, mesleki ve sosyal iyileĢtirmeler için projeler geliĢtirmek, iĢgörenler
arasında dayanıĢmayı tesis etmektir. Bu bağlamda Türkiye‟de sendikaların mücadelesi
sonucunda birçok iĢgörenin özlük haklarındaki iyileĢtirmeler bunun güzel örnekleridir.
Sendikaların üye sayısının çokluğu temsil güçlerinin göstergesi olarak kabul edilmektedir.
Dolayısıyla eğitim alanında sendikal faaliyet gösteren örgütler Türkiye‟deki en güçlü
sivil örgütler olarak kabul edilebilir. Hükümetlerin sendikalarla yaptığı toplu sözleĢmeler bu
gücün önemli bir göstergesidir. Sivil toplum örgütlerinin ve sendikaların karar
mekanizmasında olması ve kararı etkileyebilecek güce sahip olması demokratik anlamda
bakıldığında olumlu yorumlanmaktadır. Fakat Türkiye kamuoyunda yer tutan haber
kaynakları incelendiğinde ve sendikaların basın yayın organları aracılığıyla birbirlerini itham
eden birçok eleĢtiri göz önünde bulundurulduğunda bu konuda olumsuz bir algının oluĢtuğu
anlaĢılmaktadır.
Bu araĢtırmanın amacı Türkiye‟de eğitim sendikalarının eğitimin kararlarını
etkilemesine dair öğretmen görüĢlerinin alınmasıdır. AraĢtırma nitel yöntemli planlanmıĢtır.
AraĢtırmanın çalıĢma grubunu ölçüt örnekleme yoluyla belirlenen Eğitim Bir-Sen, Türk
Eğitim-Sen ve Eğitim-Sen olmak üzere en fazla üyeye sahip üç eğitim sendikası ve sendika
üyesi olmayan öğretmenler oluĢturmaktadır. Üye sayıları 30115 sayılı 05.07.2017 tarihli
resmi gazetede “4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu SözleĢme Kanunu
Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına ĠliĢkin 2017
Temmuz Ġstatistikleri Hakkında Tebliğ” olarak paylaĢılmıĢtır.
AraĢtırmada veri toplama aracı olarak araĢtırmacılar tarafından geliĢtirilen
yapılandırılmıĢ görüĢme formu kullanılacaktır. AraĢtırma verilerinin çözümlenmesinde içerik
analizinden yararlanılacaktır. Bu kapsamda üç sendika ve sendikasızlar olmak üzere
karĢılaĢtırmalar yapılacaktır. AraĢtırma bulguları tablolar halinde verilerek sonuçlandırılıp
tartıĢılacaktır.
ANAHTAR KELĠMELER : Sendikalar, Eğitim Kararları, Eğitim Sendikaları, Türkiye
Teacher Opinions on the Effect of Educational Unions on National Educational Decisions
ABSTRACT:
Unions are important non-governmental organizations that can influence the decisions
of the administration in areas where democratic culture is strengthened. The main purpose and
function of the unions is to protect occupational rights, to develop projects for occupational
and social improvements and to establish solidarity among the occupations. In this context, as
a result of the struggle of the unions in Turkey, many occupations are good examples of
personal rights improvements. The number of members of the unions is regarded as a
demonstration of civilian forces. Therefore, organizations that are active in trade union

activities can be regarded as the most powerful civil organizations in Turkey. Collective
bargaining by governments in trade unions is an important indication of this power. The fact
that non-governmental organizations and trade unions are in a decision-making mechanism
and has the power to influence decision-making is positively interpreted in the democratic
sense. However, when news sources in the Turkish public are examined and many criticisms
have been taken into account by the media outlets of the trade unions, it is understood that
there is a negative reaction to this issue.
The aim of this research is to take the views of the teachers that the education unions
in Turkey will influence their national educational decisions. The research is planned
qualitatively. The working group of the study constitutes the three educational unions with the
highest number of members, namely Eğitim Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-Sen and nonunion teachers, which are determined through benchmarking. The structured interview form
developed by the researchers will be used as data collection tool in the research. Content
analysis will be used to analyze the research data. The findings of the research will be
presented in tables and discussed and discussed.
KEY WORDS: Unions, Education Decisions, Educational Unionism, Turkey
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ĠġĠTME ENGELLĠ ÖĞRENCĠLERDE TĠPOGRAFĠ DERSĠ VE UYGULAMALARI
ÖZET
Anadolu Üniversitesi‟ne bağlı olan Engelliler Entegre Yüksekokulu, özel eğitime
gereksinim duyan iĢitme engellilere yönelik, sanatsal içeriğe sahip bir eğitim kurumudur.
Farklı seviyelerdeki iĢitme kayıplarına rağmen, bu iĢitme engelli gençlere, üniversite
düzeyinde, tercihlerine uygun meslek programlarında eğitim vermek ve onların topluma
üretken bireyler olarak katılmalarını sağlamak amacıyla kurulmuĢtur.
Yetenek sınavlarından baĢarı ile geçen, bu okulda okumaya hak kazanan ve grafik
bölümünü seçen öğrenciler, dört yıllık lisans programları içerisinde tipografi dersini
görmektedirler. Tipografi dersinin hedefi, öğrencide düĢünme becerisinin kazandırılması ve
grafik tasarımın içerisinde tasarım elemanı olarak kullanımını sağlamaktır.
Eğitimlerinin sonunda, mesleğini seven ve devam ettirmeyi tercih eden grafik
bölümünden mezun öğrenciler, toplumdan dıĢlanan değil, aksine üretken ve topluma faydalı,
kendi hayatını sürdürebilecek nitelikte bireyler olarak katılım sağlarlar. Gerek kendi
atölyelerinde sanatsal çalıĢmalarda bulunarak, gerekse fabrikalarda, ajanslarda, bürolarda
veya devlet kuruluĢları ve üniversitelerde tasarımcı ve operatör olarak iĢ bulma imkanları
vardır.
ANAHTAR KELĠMELER: iĢitme engellilerde eğitim, tipografi, sanat

TYPOGRAPHY COURSE AND ITS APPLICATIONS FOR HEARING IMPAIRED
STUDENTS
ABSTRACT
The School for the Handicapped at Anadolu University is an institution with artistic
content, provides special education for hearing–impaired students. The vocational education
programs are given–up to the students choices–at a level of university according to their
impairment and thus help them to become productive members of society.
Students who the pass artistry test, gain the opportunity of taking education at that
university and choose graphic design department, take typography course during 4 years long
undergraduate study. The aim of typography course is bringing students the ability of thinking
and providing the usage of type as a design element within the context of graphic design.
At the end of their education, they become graphic design graduates who love their
profession and keen on performing on that field, are ready to integrate into the society as
productive, self – sufficient individuals and stand on their own legs as well as beneficial for
the society rather than being alienated. The graduates have opportunities like finding jobs in
factories, agencies, offices, state institutions and universities as designers and operators or
they may open their own workshops to create works of art.
KEY WORDS: applications for hearing, typography, art
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Ġlkokul ve Ortaokul Öğrencilerin Ekonomi Kavramına Yönelik GeliĢtirdikleri Metaforların
Ġncelenmesi
ÖZET
Ekonomi, insanların sınırsız tüketim isteklerinin sınırlı kaynaklarla en iyi nasıl tatmin
edilebileceğini inceleyen bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı ile ilgili konular, ilkokul ve ortaokul
kademesinde sosyal bilgiler dersi öğretim programı içerisinde yer almaktadır. Ekonomi
alanına ait konuların temel düzeyde sosyal bilgiler dersinde öğretilmesi öğrencide vatandaĢlık
bilincinin geliĢmesine katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda araĢtırmanın amacı, ekonomi
kavramına iliĢkin ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin geliĢtirdikleri metaforların
incelenmesidir. Öğrencilerin metafor üretimi sonuçları ile sosyal bilgiler öğretim programı
arasındaki iliĢkiler ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. Olgu bilim (fenomoloji) deseninde yapılan
araĢtırmanın çalıĢma grubunu, Bartın Ġl merkezinde yer alan ilkokul ve ortaokullarda öğrenim
gören öğrenciler oluĢturmuĢtur. AraĢtırmanın verilerinin toplanmasında; demografik bilgi
formu, çiz-anlat tekniği formu, etkinlik (“Ekonomi …. gibidir.” ifadesi ve bu metaforun
konusu ile kaynağını belirtebilecekleri gerekçeyi sorgulayan “Çünkü …” ifadesi etkinliği)
formu kullanılmıĢtır.
Verilerin analizi betimsel analiz yöntemiyle yapılmıĢ, elde edilen bulgular frekans
tabloları ile sunulmuĢ ve yorumlanmıĢtır. AraĢtırma sonunda sosyal bilgiler dersinde ekonomi
okuryazarlığı öğretimine yönelik öneriler sunulmuĢtur.
ANAHTAR KELĠMELER: Ekonomi, sosyal bilgiler, metafor, ilkokul, ortaokul.

Investigation of the Metaphors towards the Concept of Economy Developed by Primary and
Middle School Students

ABSTRACT
Economy is a science discipline, which examines how people‟s limitless consuming
desires can be best, satisfied with limited sources. The subjects related to this discipline is
included in the social studies curriculum in primary and middle school grades. The fact that
economy subjects are taught in social studies lessons on basic levels helps develop students‟
citizenship consciousness. In this context, the purpose of the study is the investigation of the
metaphors towards the concept of economy developed by primary and middle school students.
The study aimed to present the relationships between the metaphor results of the students and
the curriculum. The study group of this phenomenology study is the students attending
primary and middle schools located in Bartın. In data collection, demographic information
form, draw-describe technique form, event (“Economy is…” statement and “Because…”
statement which questions the reasoning and the source for this expression) form were used.

In the analysis of the data, descriptive analysis method was used and the results were
presented and discussed with frequency tables. Suggestions towards the teaching literacy of
the subject of economy in social studies were presented at the end of the study.
KEY WORDS: Economy, social studies, metaphor, primary school, middle school.
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Ġlkokul ve Ortaokul Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersine ĠliĢkin BiliĢsel Yapılarının
Ġncelenmesi
ÖZET
Sosyal bilgiler dersinin temel amaçlarından biri vatandaĢlık eğitimidir. Sosyal
bilgilerin temelini sosyal bilimler ve insanla ilgili tüm bilgiler oluĢturmaktadır. Bu bilgiler
insanların tarihsel boyutta diğer insanlarla ve çevreleriyle etkileĢimlerinin bilgisidir. Ġlkokul 4
ve ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda okutulan sosyal bilgiler dersi öğretim programı farklı sosyal
bilim disiplinleri dikkate alınarak hazırlanmıĢtır. Bu araĢtırmanın amacı, ilkokul ve ortaokul
öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik biliĢsel yapılarının incelenmesidir. ÇalıĢma nitel
araĢtırma deseninde tasarlanmıĢtır. AraĢtırmanın çalıĢma grubunu, Bartın Ġl merkezinde yer
alan ilkokul ve ortaokullarda öğrenim gören öğrenciler oluĢturmaktadır. AraĢtırmada kelime
iliĢkilendirme testi (KĠT) kullanılmıĢtır. Kelime iliĢkilendirme testi (KĠT); insanların
kavramlar arasında oluĢturduğu iliĢkileri ortaya çıkarmak için tasarlanan bir tekniktir.
Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıĢ, elde edilen bulgular frekans
tabloları ve kavram ağları ile sunulmuĢtur. Kavram ağlarının oluĢturulmasında sosyal bilim
disiplinleri dikkate alınmıĢ ve çalıĢma sonunda derse yönelik öneriler sunulmuĢtur.
ANAHTAR KELĠMELER: Sosyal bilgiler, sosyal bilimler, kelime iliĢkilendirme testi,
ilkokul, ortaokul.

Investigation of the Cognitive Structure of the Primary and Middle School Students with
Regard to Social Studies Subject
ABSTRACT
One of the fundamental purposes of the social studies subject is to teach citizenship
consciousness. The basis of the social studies is provided from social sciences and all the
knowledge related to people. The related knowledge is the data of the interaction between the
people and the environment in historical aspect. The curriculum of the social studies subject
taught in 4th, 5th, 6th and 7th grades is prepared by taking into consideration the various social
sciences disciplines. The purpose of this study is to investigate the cognitive structures of the
primary and middle school students towards the social studies subject. The study has a
qualitative design. The study group of this study is the students attending primary and middle
schools located in Bartın. Word Association Test (WAT) was used in the study. Word
Association Test (WAT); is a technique designed to determine the relationship people
establish between concepts. Descriptive analysis method was used in the analysis of the data,
and the results obtained were presented and discussed with frequency tables. Disciplines of

social sciences were taken into consideration in the process of building the conceptual
network and suggestions towards the subject were presented at the end of the study.
KEY WORDS: Social studies, social sciences, word association test, primary school, middle
school.
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Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Kapsamında KaynaĢtırma
Öğrencilerine Eğitim Verme Deneyimleri: Bir Tematik Analiz
ÖZET
KaynaĢtırma eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığına göre “Özel eğitime ihtiyacı olan
bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak akranlarıyla birlikte resmî veya
özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim
uygulamasıdır” (2009). KaynaĢtırma öğrencileri, zihinsel, iĢitsel, görsel, bedensel yetersizliği,
dil ve konuĢma güçlüğü, özel öğrenme güçlüğü olan, otistik ve dikkkat eksikliği ve
hiperaktivite bozukluğu olan öğrencilerdir. Bazı durumlarda, öğretmenlerin çabası yetersiz
kalabilmekte ve bu öğrencilere sosyal, kültürel ve akademik olarak yeterince destek
olamamaktadırlar. Onlara okul sonrası fazladan eğitim vermek gerekebilmektedir. 5
AKTS‟lik Topluma Hizmet Uygulamaları (THU) dersi eğitim fakültelerinin bütün
bölümlerinde zorunlu ders olarak müfredatta yer almaktadır.
Bu ders, Boyle-Baise‟in (2002) belirttiği gibi, öğretmen adaylarını üniversite dıĢına
çıkararak gelecekte karĢılaĢacakları kültürel olarak farklı ve fakir ailelerden gelen öğrencilerle
çalıĢmaya özendirmektedir. KaynaĢtırma öğrencilerine destek olmak amacıyla, THU dersini
alan 10 Fen Bilgisi ve 8 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencileri gruplar halinde Kilis
merkezde bulunan ilk ve ortaokullarda proje geliĢtirmiĢ ve sınıf, branĢ ve okul idarecilerinin
belirlemiĢ olduğu kaynaĢtırma öğrencilerine akademik ve sosyal destek amaçlı eğitim
vermiĢlerdir. Bu araĢtırmada “Öğretmen adaylarının THU dersi kapsamında kaynaĢtırma
öğrencilerine eğitim verme deneyimleri nelerdir?” sorusuna cevap aranmıĢtır.
Fenomenolojik bir araĢtırma olan bu çalıĢma için 16 adet açık uçlu; öğretmen
adaylarının proje kapsamında eğitim ortamını ve sürecini tanımlama, karĢılaĢtıkları zorlukları
ve bu projenin öğretmen olarak yetiĢme süreçlerine katkılarını betimlemelerine yönelik
sorular geliĢtirilmiĢtir. Öğretmen adaylarından, formdaki sorular bağlamında, dönem sonu
sınavı yerine geçecek rapor hazırlamaları istenmiĢ ve bu raporların bilimsel bir araĢtırma için
kullanılacağı kendilerine bildirilmiĢtir. Veriler 2016-2017 akademik yılında toplanmıĢtır.
Öğrenci raporları bu çalıĢmanın verilerini oluĢturmuĢ ve tematik analize tabi tutulmuĢtur.
ANAHTAR KELĠMELER: Topluma Hizmet Uygulamaları, KaynaĢtırma Öğrencileri,
Öğretmen Eğitimi, Fenomenoloji
The Lived Experiences of Pre-service Teachers about Educating Inclusive Education Students
in a Project for Community Service Learning Course: A Thematic Analysis

ABSTRACT
According to Ministry of National Education, inclusive education is "the application of
special education based on the principles of continuing education of individuals who need
special education, with supportive education services, with their peers in official or special
organized and non-formal education institutions" (2009). Inclusive students are the

schoolchildren with mental, audio, visual, physical disabilities, language and speech
difficulties, special learning disabilities, autistic students, and students with impaired attention
and hyperactivity. The teachers' efforts sometimes can be inadequate and they are not able to
provide enough social, cultural, and academic support to these students in regular classrooms
and additional training or after school programs can be necessary.
The Community Service Learning (CSL) is a compulsory course in all departments at
the faculty of education in Kilis. As Boyle-Baise (2002) points out CSL is a way of
experiencing classroom realities before actual teaching. The teacher candidates taking CSL
course prepared a project to support academic and social developments of inclusive students.
10 Science and 8 Social Studies Education candidates took part in and completed the project
in different primary and middle schools located in Kilis. The inclusive students were selected
by their classroom, subject teachers, and school administrators. The following research
question guided this study: What are the lived experiences of pre-service teachers about
educating inclusive education students?
In this phenomenological study, to collect the data, we used 16 open-ended questions
that allowed participants to describe the process of the project, their challenges, and the
project‟s contribution to their journey towards becoming a teacher. Each prospective teacher
prepared a final report based on the questions and they formed the data of this study. The data
were analyzed according to emerged themes.
KEYWORDS: Community Service Learning, Inclusive Students, Teacher Education,
Phenomenology
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MATEMATĠK ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ MATEMATĠKSEL DÜġÜNME
KAVRAMINA ĠLĠġKĠN SAHĠP OLDUKLARI METAFORLAR*
Özet
Bu araĢtırmada, matematik öğretmeni adaylarının “matematiksel düĢünme” kavramına
yönelik algılarının metaforlar yardımıyla belirlenmesi amaçlanmaktadır. ÇalıĢmada nitel
araĢtırma yöntemlerinden bir olan fenomenoloji (olgu bilim) yöntemi kullanılmıĢtır.
AraĢtırmanın çalıĢma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde Giresun
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı‟nda okuyan
164‟ü kadın 54‟ü erkek olmak toplam 218 öğretmen adayı oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın
verileri, öğretmen adaylarının “Matematiksel düĢünme…gibidir/benzer. Çünkü…” cümlesini
doldurmalarıyla elde edilmiĢtir. Öğretmen adaylarından birinci boĢluğa matematiksel
düĢünme ile ilgili bir metafor yazmaları istenmiĢtir. Öğretmen adayları ikinci boĢluğa ise bu
metaforu yazma nedenlerini açıklamıĢlardır. Veriler, içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz
edilmiĢtir. AraĢtırmanın sonunda, öğretmen adaylarının matematiksel düĢünme ile ilgili 157
farklı metafor ürettikleri belirlenmiĢtir. Matematik öğretmeni adaylarının matematiksel
düĢünmeye iliĢkin zihinlerinde beliren ilk dört kelimenin ise “hayat”, “ağaç”, “oyun” ve
“yapboz” olduğu ortaya çıkmıĢtır. Ayrıca, öğretmen adaylarının matematiksel düĢünme ile
ilgili metaforlarının 14 farklı kategori altında toplandığı tespit edilmiĢtir. Bu kategoriler içinde
“biliĢsel bir iĢlem olarak matematiksel düĢünme” kategorisinin daha fazla ön plana çıktığı
görülmüĢtür. Metaforlar, matematik öğretmeni adaylarının “matematiksel düĢünme”
kavramına yönelik algılarını anlamada ve matematik öğrenimi/öğretimi hakkındaki
görüĢlerini belirlemede önemli bir araç olarak kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Matematik öğretmeni adayları, matematiksel düĢünme, metaforlar, algı,
olgu bilim
METAPHORS OF PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS ABOUT THE
CONCEPT OF MATHEMATICAL THINKING
Abstract
In this research, it is aimed to determine the perceptions of the prospective mathematics
teachers regarding the concept of “mathematical thinking” via metaphors. Phenomenology
method which is one of the qualitative research methods is used in the study. The study group
of the research consists of a total of 218 prospective teachers, 164 of whom are females and
54 are males, who study in Giresun University Faculty of Education Department of
Elementary School Mathematics Program during the spring semester of 2016-2017 academic
years. Data of the research are obtained by the prospective teachers filling the sentences like
“Mathematical thinking is like/similar to...Because...” The prospective teachers were asked to
write in a first blank a metaphor about mathematical thinking. The prospective teachers have
explained in a second blank the reason of writing that metaphor. Data were analyzed by a
*
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content analysis method. At the end of the research, it has been determined that the
prospective teachers have produced 157 different metaphors about mathematical thinking. It
has been revealed that the first four words about mathematical thinking that appear in the
prospective mathematics teachers‟ minds were “life”, “tree”, “game” and “puzzle”. Moreover,
it has been detected that the prospective teachers‟ metaphors about mathematical thinking are
classified into 14 different categories. Among these categories, it has been seen that the
category of “mathematical thinking as a cognitive process” has become more prominent.
Metaphors can be used as an important tool in determining the perceptions of the prospective
mathematics teacher about the concept of “mathematical thinking” and their opinions on
mathematics learning / teaching.
Key Words: Prospective mathematics teacher, mathematical thinking, metaphors, perception,
phenomenology
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Tarihi Çevrelerde Yeniden ĠĢlevlendirme; 15. ve 15. Yüzyıl Osmanlı Hanlarının Yemek
Odaklı Tesis ve Mekanlara DönüĢümü
ÖZET
Osmanlı dönemi Anadolu Ģehirlerinde, hanlar, bedestenler, arastalar, kapalı çarĢılar ve
küçük dükkânlar gibi yapılardan oluĢan ticaret merkezleri oluĢmuĢtur. Ticaret merkezlerinin
dokusunu oluĢturan temel bileĢenler, farklı iĢlevlere sahip yapılardır. Selçuklu dönemi ticaret
yollarında kurulan bu Ģehirlerde, ticari yapıların yanı sıra hamam, cami ve hastane gibi
yapılardan oluĢan yapı kompleksleri bulunur.
Ticaret yollarının Ģehir merkezlerinde çok sayıda ticari yapılar inĢa edilmiĢ ve bu
önemli ticari yapılardan biri hanlardır. Hanlar, tüccarları korumak ve dinlenmesini sağlamak
amacıyla, Ģehirlerin ticaret merkezlerinde inĢa edilen yapılardır. Hanlar, kervansaraylarla
eĢanlamlı olarak kullanılmasına rağmen, iki yapısal form arasında bazı farklılıklar vardır.
Kervansaraylar yolcuların ve hayvanlarının barınak ihtiyaçları için, kentler arasındaki ticaret
yollarında inĢa edilmiĢken, hanlar ise çoğunlukla 15. ve 16. yüzyıllarda ticaret ve kimi zaman
insanları barındırmak amacıyla inĢa edilmiĢ olan kent merkezlerinde yer alan yapılardır.
Bu araĢtırmada, tarihi binaların mekanik oluĢumları ve iĢlevsel nitelikleri, tarihi
hanların, yemek amaçlı iĢlevsel mekanlara dönüĢtürülmesi analiz edilmiĢtir. Ayrıca, orijinal
özelliklerin ve iĢlevlerin korunması ve sürdürülebilirliği, yeniden kullanılan tarihi binaların
dönüĢüm süreci de ele alınmaktadır. Bu çerçevede, Ġpek yolunda bulunan çeĢitli Anadolu
kentlerinde yeme ve içme mekânlarına dönüĢtürülen hanlar araĢtırılmıĢtır.
ANAHTAR KELĠMELER: Yeniden ĠĢlevlendirme, Yeniden Kullanım, Renovasyon, Tarihi
Çevre, Osmanlı Hanları, Yemek Odaklı Tesis ve Mekânlar.
Refunctioning in Historic Areas; Transforming 15th and 16th Century Ottoman Inns to FoodFocused Facilities and Spaces
ABSTRACT
In Anatolian cities of the Ottoman period, such as the inns, covered bazaars, grand
bazaars and stores formed the commercial centers. These structures with different functions
were the main components forming the fabric of the commercial districts. Inns are structural
buildings that consist of covered bazaar, commercial shops, bath, mosque, and hospital, which
were formed in accordance with the Seljuk period trade routes. Plenty of commercial
structures were constructed in the city centers of these trade routes and inns are known as one
of these significant commercial structures. Inns are the structures that were constructed in
trade centers of cities with the purpose of protecting and resting traders. Despite being used
synonymously with caravanserai, there are certain differences between two structural forms.
Caravanserais were constructed in trade routes between cities for the purpose of sheltering
needs of passengers and their animals, whereas inns were constructed mostly during 15th and
16th centuries having the same purpose of sheltering people, in this time in city centers.

In this research, the spatial formations and functional qualities of the historical
buildings are analyzed in the process of transformation of historical inns into diningfunctional spaces. In addition, the preservation and sustainability of original properties and
functions are discussed in the transformation process of historic buildings that are reused. In
this frame, the inns transformed into eating and drinking places in various Anatolian cities
located on the silk road were investigated.
KEY WORDS : Re-functioning, Reuse, Renovation, Historic area, Ottoman Inns, FoodFocused Facilities and Spaces
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SÜRDÜRÜLEBĠLĠR MĠMARĠ‟DE, KULA GELENEKSEL KONUTLARININ TASARIM
ANLAYIġI
Özet
Kentler karmaĢık ve dinamik yapıları olan yerleĢim birimleridir. Bu dinamik yapıları
nedeniyle de kuruldukları günden bu yana sürekli değiĢim içinde olmuĢlardır. Büyük kentlere
yakın yerleĢimler ise bu baskılardan oldukça etkilenmekte ve özgün niteliklerini yitirmektedir.
Özellikle özgün geleneksel mimari özellikler taĢıyan yerleĢimlerin bu değerlerini
kaybetmemesi gerekmektedir. Çünkü geleneksel mimari, insanların doğayla kurdukları
uyumlu iliĢkiler ile tarihsel süreç içinde oluĢmuĢtur. Geleneksel konut mimarisi üzerinde
sürdürülebilirlik özellikler taĢıyan, pek çok tasarım kriterleri taĢımaktadır.
ÇalıĢma alanı olarak seçilen Kula ilçesi Manisa ilinde yer alır. Kula‟da, geleneksel konut
mimarisi yoğun olarak yer almaktadır. Ağırlıklı olarak, 18. yüzyıl açık sofalı plan tipinde
tasarlanan konutların tasarımlarında, sürdürülebilirlik yapıların mimarisine yansır.
Sürdürülebilir yeĢil tasarımlar bağlamında, günümüze ulaĢan geleneksel yapıların, mimari
plan Ģemaları incelenmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda, geleneksel konutta görülen sürdürülebilir
yeĢil tasarım anlayıĢının, günümüz konut mimarisine yön vermesi planlanmaktadır.
Anahtar kelimeler: Kula Geleneksel Evleri, Sürdürülebilirlik, Tasarım, YeĢil Mimari
Understanding of Kula Traditional Housing Design Approach in Sustainable Architecture
Abstract
Cities are settlements with complex and dynamic structures. Because of these dynamic
structures, they have been constantly changing since the day they were founded. The
settlements close to the big cities are highly affected by rent pressures and lose their original
qualities. Especially the settlements with original traditional architectural constructions should
not lose these values. Because traditional architecture has been formed in the historical
process with harmonious relations people have established with nature. Traditional residential
architecture carries many design criteria with sustainability characteristics.
The Kula county which is chosen as a study area is located in Manisa province. Traditional
residential architecture in Kula covers a very wide area. Mainly, sustainability in the designs
of houses of the 18th century open-plan style is reflected in the architecture of the
constructions. In the context of sustainable green designs, traditional structures, architectural
plan schemes are examined. As a result of the study, it is planned that sustainable green
design concept in traditional house will direct the present residential architecture
Key Words: Kula Traditional Houses, Sustainability, Design, Green Architecture.
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Sanatsal Motivasyonda Disiplinlerarasılık ve Bir Sanat Proje Uygulaması
ÖZET
Motivasyon kavramı psikoloji ve davranıĢ bilimlerinin alanına giren ve insanın içinde
olan itici güç ve yaĢam atılımı (Elan Vital) ile bağlantılı bir kavramdır. „Motive‟lerin (güdü)
yaratma dürtüsü kapsamında incelenmesi bizi sanatsal yaratma sürecine götürmektedir. Tüm
insanlarda yaratma edimine götüren olgular en alt basamaktaki ihtiyaçlardan baĢlayarak, en
son basamaktaki kendini gerçekleĢtirme istenci ile bağlantılı ele alınması gereken olgulardır.
Sanatsal motivasyonda içteki itici gücün keĢfi deneyim ve praksisle (bedensel ve ruhsal çaba)
ilintilidir. Ġlgili literatürde, sanatta ve özellikle de sanat eğitimi alanında da, disiplinlerarası
uygulamalar bu yaratıcı süreçte özellikle yaratma güdüsünün ortaya çıkıĢında motive edici
unsur olarak kabul edilmektedir.
Bu bağlamda eylem araĢtırması yöntemi ile yapılan bu çalıĢmada, 17 Mayıs 2017
tarihinde,Ġzmir D.E.Ü ,B.E.F Resim-ĠĢ Eğitimi Anabilim Dalı ,2A ġubesi -Resim Anasanat
Atölye uygulamaları kapsamında lisans düzeyinde 8 öğrenci ile gerçekleĢtirilen “Sanatsal
Motivasyonda Ulusal Kültür Etkisi” baĢlıklı sanat proje uygulaması iĢlem basamaklarıyaratma süreci ve iki ve üç boyutlu sonuç ürünler (mitolojik-hayali varlıklar /sanatsal
yaratılar) irdelenmektedir.
ANAHTAR KELĠMELER: Sanat, Yaratma Süreci, Motivasyon, Sanatsal Motivasyon,
Proje, Mitoloji
Interdisciplinarity in Artistic Motivation and Application of an Art Project
ABSTRACT
The concept of motivation is a concept related to the driving force and life exertion
(Elan Vital) in the field of psychology and behavioral sciences. The study of 'Motives'
(motive) within the scope of the creation impetus leads us to the artistic creation process . The
phenomena that lead to creation in all humans are those that must be addressed in relation to
the last step of self-fulfillment, beginning with the lowest order needs. In artistic motivation,
the discovery of the inner driving force is related to experience and praxis (physical and
spiritual effort). In the related literature, in the field of art, and especially in the field of arts
education, interdisciplinary applications are regarded as motivating factors in the emergence
of creative motivation in this creative process.
In this context, this study conducted with the method of action research, the study
entitled "The Effect of National Cultural Effect in Artistic Motivation" with 8 students at the
undergraduate level within the scope of Ġzmir DEÜ, BEF Department of Art Education, 2A
branch- main painting atelier applications on May 17, project application process stepscreation process and two- and three-dimensional end product (mythological-imaginary assets /
artistic creation) are examined.
KEY WORDS: Art, Creation Process, Motivation, Artistic Motivation, Project, Mythology
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3 Boyutlu Bilgisayar Animasyonuna Yönelik Üretilen Modellerde Bilinçli Kusurlandırma
ÖZET
GeliĢen bilgisayar teknolojileriyle birlikte günümüzde çizgi film sektöründeki eğilim 2
boyutlu animasyondan 3 boyutlu bilgisayar animasyonuna kaymaktadır. Üretim yöntemi
olarak görece daha efektif olan 3 boyutlu bilgisayar animasyon yöntemleri, bu ortamın
deterministik yapısı gereği, istenen estetik sonucun elde edilebilmesi için fazladan süreçlere
ihtiyaç duymaktadır.
2 boyutlu animasyonda kullanılan araç ve gereçler, doğaları gereği rastlantısal
sonuçlar üretebilmektedirler. Bir animasyon sanatçısının el ile çizerek oluĢturduğu sahne
elementleri, bilgisayar ortamında 3 boyutlu düzlemde modelleme araçlarıyla
oluĢturulmaktadır. Bu araçlar, matematiksel formülleri temel aldıklarından, kusursuz kenar ve
köĢeler, mükemmel paralellikte çizgiler vb. gibi yapay formlar oluĢtururlar. Ancak gerçek
dünyada bu kusursuzluk/mükemmellik hali olası değildir. Bir masanın kenar kısmı ele
alındığında, bakıĢ açısına göre kenar kısmından yansıyan ıĢık çizgisi görünür. Bu durum,
kenar olarak nitelenen kesiĢim noktalarında dahi ıĢığın yansıyacağı bir yüzey olduğunu bize
gösterir. Bu ve buna benzer detayların mevcut olmaması izleyiciye gördüğü Ģeyin yapay bir
gerçekliğe sahip oldu hissini verir. Bu nedenle, bahsi geçen yapay olma hissinin kırılması için
3 boyutlu bilgisayar animasyonunda, üretilen modele sonradan eklenecek olan rastlantısal
sonuçların tasarlanması, modelin bilerek kusurlandırılması gerekmektedir.
Bu araĢtırmada 3 Boyutlu bilgisayar animasyonunda kullanılan modellerin üretiminde,
görsel estetiğin arttırımına yönelik mevcut araçların ve bu araçların bilinçli kusurlandırma
(imperfection) amacıyla kullanımları uygulama örnekleri ile ele alınmıĢtır.
ANAHTAR KELĠMELER: 3D, animasyon, rastlantısallık, bilinçli, kusurlandırma

Imperfection in Creating Models for 3D Computer Animation

ABSTRACT
With advancing computer technologies, the trend in the animation industry is now
shifting from 2D animation to 3D computer animation. The methods of the latter, that is
relatively more effective as a means of production, require additional processes, by the
deterministic nature of this medium, to be able to achieve desired aesthetical results.
The tools used in 2D animation can inherently create arbitrary results. The elements of
a scene an animator creates by drawing by hand are composed by using modeling tools in
three-dimensional plane in a computer. These tools create artificial forms such as impeccable
edges and corners or lines that are perfectly parallel to each other since they are based on
mathematical formulas. However, this state of flawlessness/perfection is highly unlikely in the
real world. A viewer looking at one edge of a table sees a light line reflecting from the given
edge by depending on the vantage point. This shows us that even junction points characterized
as edges are in fact a surface for light to reflect. The absence of such details leads viewer to

sense that what he/she sees has an artificial reality. Therefore, arbitrary results to be
subsequently added to a created model must be calculated and the model must be intentionally
flawed in 3D computer animation to eliminate the aforementioned sense of artificiality.
In this study, it has been discussed the existing tools for enhancing visual aesthetics
and their use in intentional imperfection in creating models used in 3D computer animation by
exemplifying some applications.
KEY WORDS: 3D, animation, randomness, imperfection
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HEYKELDE SOYUT DIġAVURUMCULUK VE DAVID SMITH
ÖZET
II. Dünya SavaĢı bitiminde savaĢa katılan tüm ülkeler büyük yıkımlar ve kayıplar
yaĢamıĢ, bu güç savaĢından iki kutup doğmuĢtur; Amerika ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler
Birliği. Bu kutuplaĢma ortamında sanatçı ve düĢünürler değiĢen dünya, görüĢler ve yaĢanan
kayıplar eĢliğinde üretimlerini ĢekillendirmiĢlerdir. Bu süreçte Amerika 1936 yılından itibaren
açılan çeĢitli galeri, müze ve projelerle savaĢın etkilerinden kaçan birçok Avrupalı sanatçıya
ülkesinin kapılarını açmıĢtır. Bu sanatçılar göç ettikleri Amerika'daki sanatçıları da etkilemiĢ,
sanatçının salt bireyselliğini savunan Soyut DıĢavurumcu akımı geliĢtirmiĢlerdir. Önceki
hiçbir akımla bağdaĢtırılmak istemeyen ve kendilerini New York Okulu Sanatçıları olarak
adlandıran sanatçılar; savaĢ sonrası yaĢadıkları bunalımlarla yeni, özgürlükçü ve bireysel
ifade kaygısını ön planda tuttukları sanatsal bir ifade yöntemi benimsemiĢlerdir. Akımın
heykel sanatı alanında öne çıkan ismi David Smith; değiĢen yeni dünyanın sorunları ve
çözümleriyle, malzeme kullanımı ve biçimlendirme yöntemleriyle heykeller üretmiĢtir.
Bu çalıĢmada Soyut DıĢavurumcu akımın oluĢum ve tutumu, dönemin heykel
sanatçılarının eserleriyle birlikte irdelenmiĢ, akımın önde gelen heykel sanatçılarından David
Smith'in eserleri ve çalıĢma prensipleri araĢtırılmıĢtır.
ANAHTAR KELĠMELER: Soyut dıĢavurumculuk, David Smith, New York Okulu, heykel.
ABSTRACT EXPRESSIONISM IN SCULPTURE AND DAVID SMITH

ABSTRACT
At the end of the Second World War, all the countries that participated in the war had
suffered from great destructions and losses. Two poles were born from this power struggle:
United States and the Union of Soviet Socialist Republics. In this polarized environment,
artists and thinkers have shaped their production in company with the changing world and
views and losses.
Since 1936, United States set up various galleries, museums and art projects and
opened their doors to many European artists who have escaped the effects of the war. These
artists also influenced the artists in the United States and created an Abstract Expressionist
movement that defended the artist's individuality. Artists, who do not want to be associated
with any previous movement and call themselves Artists of the New York School, adopted an
artistic expression method prioritizing the concerns of new, libertarian and individual
expression after the crisis they experienced with the war. David Smith, the prominent name of
the movement in sculpture, created art works using new materials and shaping methods
incident to the problems and solutions of the changing world.

In this study, the development of the Abstract Expressionist was scrutinized via the works of
the sculpture artists of the time, and investigated works and working principle of David
Smith.
KEY WORDS: Abstract Expressionism, David Smith, New York School, sculpture.
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Parafin Kabartma Tekniği
ÖZET
Seramiklerin sadece biçimsel değil aynı zamanda yüzey değerlendirmeleri açısından
da estetik kazanması dekor/süs ile yakından iliĢkilidir. Seramik alanında ilk süsleme
giriĢimleri parmaklar ve doğadan elde edilen çeĢitli aletler yardımıyla seramik yüzeylerde
oluĢturulan örgelerdir. Ġnsanoğlunun gitgide değiĢen yaĢam biçimi, her alanda atılan önemli
adımlar ve nihayetinde teknolojinin devreye girmesi seramik dekor tekniklerini olumlu yönde
etkilemiĢtir. Boyama, kazıma, oyma, ekleme, çıkarma, sırın bulunuĢu ve sıraltı, sıriçi, sırüstü
süslemeler, teknolojinin iyice ilerlemesiyle sürece dâhil olan bilgisayarlar ve baskı
mekanizmaları dekor/süs etkisini hem seramik sanatı hem seramik endüstrisi için vazgeçilmez
hale getirmiĢtir.
Bu geliĢmeler ile birlikte organik parafin maddesi de seramik alanı içerisinde yerini
almıĢtır. Ġlk olarak Uzakdoğu ve Büyük Selçuklu Seramiklerinde maskeleme yapmak hedefli
karĢımıza çıkan parafin ve benzeri maddeler daha sonraları Osmanlı Çini geleneğinde ve
Ġspanya‟da Cuerda Seca tekniği ile serüvenine devam ederek dünyaya yayılmıĢtır. Bu süreçte,
parafin ve benzeri maddeler seramik yüzeylerde maskeleme yapmak için kullanılmıĢtır. Bu
uygulama, sıcak ve sıvı halde olan parafinle, seramik yüzeylerde renksiz kalması istenilen
alanları kaplanması Ģeklindedir. Seramik alanındaki geliĢmeler parafin tekniğini de olumlu
yönde etkilemiĢ ve seramik yüzeylerde farklı dekor/süs etkileri yakalamak için de parafin
kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Bu etkilerden bir tanesi de kabartmadır. Bu uygulama, piĢmemiĢ
fakat tam kuruluk düzeyine ulaĢmıĢ seramik yüzeylerde kabartılmak istenen alanların sıcak ve
sıvı haldeki parafin ile kaplanarak diğer alanların nemli sünger yardımıyla ovalanması
Ģeklindedir. Ovalanan alanlar kademe kaybederek parafin ile kaplı alanlar kabartılır.
Günümüzde, parafin dekor tekniği seramik alanında çokça tercih edilen bir seramik dekor
tekniği haline gelmiĢtir.
ANAHTAR KELĠMELER: Seramik, Sanat, Parafin, Dekor.

Relief Technique with Paraffin
ABSTRACT
The aesthetic gain of ceramics not only in terms of form but also in terms of surface
evaluations is closely related to decor / ornament. The first ornamental attempts in the field of
ceramics are fingers and weaves formed on ceramic surfaces with the help of various tools
obtained from nature. The ever-changing lifestyle of mankind, the important steps taken in
every area, and finally the introduction of technology, have influenced the ceramic décor
techniques positively. Painting, scraping, carving, adding, subtracting, the presence of a glaze
and underglaze, onglaze, inglaze ornaments, computers and printing mechanisms that are
involved in the process with technological progress have made the decor / ornament effect
indispensable for both ceramic art and ceramic industry.
Along with these developments, organic paraffin has also taken its place in the
ceramic field. The paraffin and similar materials which aimed to mask in the Far East and the
Great Seljuk Ceramics first spread to the world by continuing adventure with the technique of

Cuerda Seca in Spain and the Ottoman Tile tradition. In this process, paraffin and similar
materials have been used for masking ceramic surfaces. This application is in the form of
covering with hot and liquid paraffin, ceramic surfaces which are required to remain colorless.
Improvements in the field of ceramics have also affected the paraffin technique positively and
paraffin has also been used to capture different decor / ornament effects on the ceramic
surfaces. One of these effects is relief. This application can be applied to ceramic surfaces that
have not been fired but have reached the level of full dryness. Firstly, areas to be relief are
covered with hot and liquid paraffin and other areas are rubbed with wet sponge. So that these
areas are lost and the paraffin-covered areas are embossed. Nowadays, the paraffin decor
technique has become a preferred ceramic decoration technique in the field of ceramics.
KEY WORDS : Ceramic, Art, Paraffin, Decor.
&&&&&&&&

ArĢ. Görv. Hasan ÇĠMENCĠ
Anadolu Üniversitesi / EskiĢehir
ArĢ. Görv. Yeliz CANTEKĠN
Anadolu Üniversitesi / EskiĢehir
BĠR GÖSTERĠ SANATI OLARAK HEYKEL: CALDER‟ĠN SĠRKĠ
ÖZET
Heykel alanına hareket kavramını sokan Amerikalı heykeltıraĢ Alexander „Sandy‟
Calder döneminin en yenilikçi sanatçılarından biridir. Hassas bir Ģekilde dengelenmiĢ
hareketli mobilleri, soyut stabilleri, minyatür sirki, klasik ve buluntu malzemeler ile ürettiği
heykelleri ile ünlenmiĢ, kinetik, mekanik ve performans gibi kavramların heykel ile birlikte
anılmasına vesile olmuĢtur. Eğlenceli kiĢiliği, sanatı bir oyun alanı olarak görmesi ve sıra dıĢı
fikirleri ile yaĢadığı dönemden itibaren pek çok sanatçıyı etkilemiĢtir.
Sanatçı bir aileden gelen Calder eğitimini önce mühendislik üzerine yapmıĢ, bu
alandaki kısa süreli çalıĢma hayatının ardından 25 yaĢında kariyerine sanat alanında yapmaya
karar vermiĢ ve New York‟daki Art Students League‟e katılmıĢtır. 1926 yılında taĢındığı
Paris‟teki atölyesinde tasarladığı küçük heykelleriyle minyatür bir sirk kurmuĢ ve bunu
yaklaĢık iki saat süren bir gösteriye dönüĢtürmüĢtür. Dönemin entelektüel camiası tarafından
ilgiyle takip edilen “Calder‟in Sirki” tarihin ilk performans sanatı örneklerinden biri olarak
kabul edilir. Bu yapıt, sanatçının 1930‟larda soyut konstrüksiyonları, portreleri ve tel
heykelleriyle hem Amerika‟da hem de Paris‟te ün kazanmasına vesile olmuĢtur.
Bu araĢtırmada Calder‟in yaĢamı ve aldığı eğitime değinilmiĢ, onun ilk önemli eseri
kabul edilen “Calder‟in Sirki”nin diğer yapıtlarını ve kariyerini nasıl etkilediği incelenmiĢtir.
Anahtar Sözcükler: Alexander Calder, Calder‟in Sirki, Heykel, Gösteri Sanatı
SCULPTURE AS A PEFORMANCE ART: CALDER‟S CIRCUS
ABSTRACT
American sculptor Alexander 'Sandy' Calder is one of the most innovative artists of his
time who introduced the concept of movement into the sculpture. He is mostly known for his
delicately balanced kinetic “mobiles”, abstract “stabiles”, miniature circus and other
sculptures made by traditional and found materials. He redefined sculpture by introducing
kinetic, mechanic and performance concepts to it. He has influenced many artists with his
extraordinary ideas, his lively personality and his way of seeing art as a playground.
Calder, who came from a family full of artists, studied engineering before attending
the Art Students League in New York at the age of 25. In 1926, he created a miniature circus
with his small sculptures at his workshop in Paris. “Calder's Circus”, a two-hour show, is
regarded as one of the first examples of performance art in history. This work brought fame to
the artist in the United States and Paris in the 1930s through his abstract constructions,
portraits and wire sculptures.
In this research, how "Calder's Circus", his first important work, influenced his other
works and his career is examined by mentioning Calder's life and education.

KEY WORDS: Alexander Calder, Calder‟s Circus, sculpture, peformance art
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Akkoyunlu Dönemi Resim ÇalıĢamaları
ÖZET
Akkoyunlu Türkmenleri döneminde (1467-1500) Ġran minyatür sanatı en
güzel ve parlak dönemlerinden birini yaĢamıĢtır. Aslında Türkmen minyatür üslubu
önceki Timurî üslu bunun üzerine kurularak geliĢtirilmiĢ ve sonraki Safevî dönemine
aktarılmıĢtır.
Türkmen Emirleri her Ģeyi merak la karĢılayarak yeni bulgular peĢin deydiler.
Özellikle de minyatür sanatı onların ilgisini çekmiĢti. Onlar bir yandan büyük sanatçıların
yapıtlarını saraya kazandırmakta, diğer yandan da usta sanatçıları yeni minyatür eserlerini
yaratmaya teĢvik etmekteydiler. Bu gayretlerin sonucunda birbirinden kıymetli yeni yeni
eserler ortaya çıktı.
Akkoyunlu Türkmen Minyatür çalıĢmaları, genellikle Tebriz ve ġiraz‟da meydana
gelip, Hamse-i Nizami ve Büyük Kafalı ġehname vb. gibi önemli musavver kitaplarıyla
bilinmektedir. Bu eserler Minyatür tarihinde kendine özgü tarzlarıyla kaybolmayacak izler
bırakmıĢlardı. Dolayısıyla onların üzerinde kapsamlı ve özel araĢtırmalar yapılacak kadar
değerli oldukları inancındayım.
ANAHTAR KELĠMELER: Resim, Akkoyunlu, Türkmen, Minyatür

Akkoyunlu Period Painting Works

ABSTRACT
In the period of Akkoyunlu Turkmens (1467-1500) Iranian miniature art was
one of the most beautiful and bright periods. In fact, the Turkmen miniature style
was developed by being built on the previous Timurian style and transferred to the
next Safavid period.
The Turkmen Orders met everything with curiosity and called new finds.
Especially miniature art was attracting them. On the one hand they gained the works
of the great artists and on the other hand the master artists were encouraging them to
create new miniature works. As a result of these efforts, new works appeared.
The Akkoyunlu Türkmen Miniature studies have often been performed in
Tabriz and Shiraz. Hamse-i Nizami and Big Head Shahname etc. are known with
important picture books such as. These artifacts left traces that would not be lost in
their own style in the history of miniatures. Therefore, I believe they are valuable
enough to carry out extensive and specific investigations on them.
KEY WORDS: Painting, Akkoyunlu, Turkmen, Miniature
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ĠÇ MEKAN DUVAR SERAMĠĞĠNE YÖNELĠK BĠR UYGULAMA ÖRNEĞĠ
ÖZET
Bu çalıĢmada, Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu Seramik Ana
Sanat Dalı iĢitme engelli öğrencilerinin 2017-2018 eğitim öğretim döneminde Seramik Yüzey
Değerlendirme Yöntemleri I dersinde uygulamıĢ oldukları dönem projesi incelenmektedir.
Proje konusu olarak “Yüksekokulumuz içinde bulunan boĢ duvarlara seramik tasarımlar
hazırlanması” verilmiĢtir. Projenin amacı; öğrencilerin bilgisayar kullanarak seramik yüzey
tasarımları yapmak ve bu tasarımları üç boyutlu tasarım programlarını kullanarak
uygulanacak mekana yerleĢtirmek, bu sunuları da maketle pekiĢtirerek tecrübe kazanmalarını
sağlamaktır. Bu projede öğrenciler okul içerisindeki tasarıma uygun alanları dersi yürüten
öğretim elemanının yardımı ile belirlediler.
Proje sonunda öğrenciler; uygulama alanını üç boyutlu çizebilme, bilgisayarda
seramik yüzey tasarımı yapabilme, tasarımlarını maket yardımı ile sunabilme becerileri
kazanmıĢlardır. Hazırlanan örnek tasarımların bazıları uygulanmak üzere seçilmiĢtir. Bu
çalıĢmada öğrencilerin duvar seramiği üretimine yönelik tüm aĢamalar yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Seramik Yüzey Değerlendirme, Seramik, Üç Boyutlu Tasarım, Maket,
ĠĢitme Engelli Öğrenciler

AN APPLICATION EXAMPLE FOR INTERIOR WALL CERAMIC

In this study, the term project which the hearing impaired students of Anadolu
University School for the Handicapped-Ceramics Department, applied in Ceramic Surface
Assessment Methods I course in 2017-2018 education period is examined. The project theme
was decided as "Preparation of ceramic designs on empty walls in high-school". The goal of
the project is to design ceramic surface models by using three-dimensional design programs in
the computer and to place these designs on the empty walls and by doing this, to gain
experience on models too.
In this project students identified the appropriate areas for the design with the help of
the lecturer within the school. At the end of the project, the students have gained the skills of
drawing the application area in three dimensions, designing the ceramic surface in the
computer programme and presenting the designs with the help of the model. Finally some of
the prepared sample designs were selected to be applied on the high-school walls. In this
study, all stages of production of wall ceramics are included.
Keywords: Ceramic Surface Assessment, Ceramic, Three Dimensional Design, Model,
Students With Hearing Impairment
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JOSIAH WEDGWOOD NE NEOKLASĠZM
ÖZET
Neoklasizm, 18. Yy.ın ikinci yarısında Barok sanata , Rokoko ya ve aĢırı süslemecliğe
karĢı ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Neoklasizmin ortaya çıkıĢında o dönemde yapılan
arkeolojik kazıların etkisi olduğu da bilinmektedir.
Özellikle heykel, resim ve mimarlık alanında etkisini gösteren Neoklasizm de 16. Ve
17. Yy. ın klasik eserleri örnek model olarak alınmıĢlardır.
Antik devir hayranlığının bir sonucu olan Neoklasizmin etkileri sadece mimari, resim
ve heykel ile sınırlı kalmamıĢ, 188. Yy. Staffordshire seramiğinin en ünlü endüstri ve sanat
adamlarından biri olan Josiah Wedgwood‟un eserlerinde de kendini göstermiĢtir. Seramik
endüstrisi ve 18. Yy. Ġngiliz seramik sanatı denildiğinde akla gelen önemli isimlerden biri
olan Wedgwood, seramik endüstrisinin babası, öncüsü ve aynı zamanda yenilikçi dehasıdır.
18. yy. Da sanat ve tüketici arasındaki iliĢkide klasik ve neoklasik kültürün yeniden
canlandığının farkına varan Wedgwood, ticari zekası ve yaratıcılığını birleĢtirerek,
tasarımlarını bu yönde değiĢtirdi, Staffordshire seramik endüstrisin de neoklasik eserler
görülmeye baĢlandı.
Bu çalıĢmanın konusu olan Neoklasik eserleri Wedgwood‟un basaltware lerinde ve
jasperware lerinde görmek mümkündür. Çok dayanıklı bir yapıya sahip olan siyah renkli
basaltware lerde ve yeĢil-mavi renklerdeki Jasperware lerdeki neoklasik etki, özellikle
rölyeflerde antic Yunan figürleri ve klasik dönem sahneleri olarak karĢımıza çıkmaktadır. En
önemli örneklerden birisi III. Yy. A ait bir Antik Roma vazosu olan “Portland Vazosu”nun
reprodüksiyonudur. Wedgwood‟un yapmıĢ olduğu bu vazo orjinali 1845‟te kırıldığında
restorasyon için kullanılmıĢtır.
Neoklasizm etkili seramiklerini basaltware ve jasperware lerinde uzun yıllar
fabrikasında üreten Wedgwood‟un hem tasarım hem de teknik anlamda yenilikçi olması ve
günümüzde hala bu eserlerin üretimde bulunması kendisine haklı bir ün ve baĢarı
kazandırmıĢtır.
ANAHTAR KELĠMELER: Seramik, Josiah Wedgwood, Neoklasizm
PAPER TIJOSIAH WEDGWOOD AND NEOCLASSICISM
ABSTRACT
Neoclassicism is an art movement that emerged in the second half of the 18th century
against Baroque art, rococo or extreme ornamentation. It is known that the impact of the
archeological excavations conducted in that period on neoclassicism was prominent.
Neoclassicism was especially prevalent in the fields of sculpture, painting and
architecture, and the classical works of the 16th and 17th centuries were taken as examples.
The effects of Neoclassicism, which was a product of the admiration of antiquity, were
not limited to architecture, painting and sculpture. They were also significant in the works of
Josiah Wedgwood, who was one of the most famous industrialists and artists in 18th century
Staffordshire ceramics. Wedgwood, one of the most important figures of the ceramic industry

and 18th century English ceramic art, is considered as the father of the ceramic industry, its
pioneer, and its innovative genius.
Realizing that the classical and neoclassical cultures were revived in the relationship
between the arts and the consumer in the 18th century, Wedgwood changed his designs in this
direction with his commercial sight and creativity, and introduced neoclassical works to the
Staffordshire ceramic industry.
His neoclassical works that are the topic of the present study could be observed in
Wedgwood's basaltware and jasperware. The neoclassical effect in the black-colored hardy
basaltware and green-blue colored Jasperware, is demonstrated in anti-Greek figures and
classical period scenes, especially in reliefs. One of the most important examples is the
reproduction of the Portland Vase", a 3rd century antique Roman vase. This vase, created by
Wedgwood, was originally used for restoration when the original was broken in 1845.
Wedgwood, who produced basaltware and jasperware neoclassical ceramics for many
years in his factory, has a deserved reputation and success due to his innovations in design
and technique and his works are still in production today.
In this study, Wedgdwood‟s neoclassic art pieces are invested in the context of the
staffordshire ceramic industry and will be revealed as poster presentation.
KEY WORDS: Ceramic, Josiah Wedgwood, Neoclassicism
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STAFFORDSHIRE ÇAYDANLIKLARI
ÖZETĠ
Çay içme geleneğine ilk kez Çin‟de rastlanmaktadır. Emzikli kaplardan yola çıkılarak
çaydanlığın icadı da yine Çin seramiklerinde görülür. Çin geçmiĢte olduğu gibi günümüzde de
çok güzel çaydanlık örnekleri üretmeye devam etmektedir. Çin‟de yapılan çeĢitli arkeolojik
kazı buluntularında çaydanlıklara rastlanmıĢ ve bu eserler çeĢitli müzelerde sergilenmektedir.
Çaydanlıkların ataları sayılabilecek bu eserler çaydanlığın ilk örnekleri ve günümüze değin
geçirdiği evreler hakkında bilgi vermektedir. Çay kültürü ve çay seramiklerine ilgi duyan
seramikçiler ve tarihçiler için araĢtırmanın baĢlangıç noktası Çin‟dir.
Çayın Çin‟in dıĢına çıkması ile birlikte çaydanlıklar da birçok Avrupa ülkesine
ulaĢmıĢ ve bir çok seramik üretim merkezi çaydanlık formu ile tanıĢıp, üretimlerine çaydanlık
formunu da dahil etmiĢlerdir.
GeçmiĢten günümüze çaydanlık formu dünyanın her yerindeki seramik üretim
merkezlerinde her zaman popüler bir form olmuĢtur. Bu merkezlerden en önemlilerinden bir
tanesi Ġngiltere‟deki Staffordshire‟dır. Özellikle 18. yy „da Ġngiltere‟de seramik endüstrisinin
geliĢimiyle birlikte, Ġngiliz kültürünün en önemli parçalarından biri olan seramik çaydanlıklar
da değiĢmeye ve geliĢmeye açık olmuĢtur. 1750 lerde Staffordshire‟da 130 „a yakın seramik
atölyesi üretim yapmıĢtır.
Staffordshire da seramik endüstrisinin içinde olan pek çok sanatçı ki bunların içinde
Josiah Wedgwoog‟da vardır; çaydanlığı bir form olarak üretimlerinde her zaman tutmuĢlardır.
18. yy. Staffordshire çaydanlıklarında Çin‟in Yixing çaydanlıklarının etkisini görmek
mümkündür, hatta taklitleri de yapılmıĢtır. Özellikle kırmızı stoneware olanlar, doğrudan
taklit denilebilecek çaydanlıklardır.. Zaten 17. Yy. „ın ortalarından beri Çin‟den ithal edilen
bu zarif Yixing çaydanlıklarının Staffordshire üreticilerini etkilememesi mümkün değildir.
Yixingler sadece renk ve sırsız oluĢlarıyla değil, formlarındaki sadelik, kulp ve
tutamaklarındaki zariflik, ölçülerindeki mükemmellik ile de Staffordshire ustalarına ilham
kaynağı olmuĢlardır.
Staffordshire çaydanlıları Yixing‟den çok etkilenmilerdir, ancak Wedgwoog gibi,
Whieldon gigi pek çok yenilikçi endüstri ve sanat adamlarıyla, çeĢitli form ve tekniklerde
yenilikler yapmıĢlardır. Bu yenilikler sadece bünyede değil, sırda, dekorda, piĢirimde
uygulanmıĢtır.
Örneğin
JosiahWedgwood‟un
creamware‟lerini,
agateware‟lerini,
Jasperware‟lerini, caneware‟lerini ve daha pek çok bünyeyi çaydanlık formunda görmek
mümkündür.
Bu çalıĢmanın baĢlangıç bölümüne çaydanlık formunun Çin‟de üretilmiĢ ilk örneklerine yer
verilmiĢtir. Çaydanlık formunun Çin‟e ulaĢmasının ardından Sraffordshire„da üretilmiĢ
çaydanlık örneklerin
ANAHTAR KELĠMELER: Seramik, Staffordshire, Çaydanlık
STAFFORDSHIRE TEAPOTS
ABSTRACT
The tradition of drinking tea was first encountered in China. The invention of the
teacup based on the cups with a nose was also observed in Chinese ceramics. Today, as in the

past, China continues to produce beautiful teapot specimens. Various archaeological
excavations in China revealed teapots and these works are exhibited in various museums.
These artifacts, which can be considered as the ancestors of teapots, provide information
about the first examples of the teapot and the phases it went through until the present. For
ceramists and historians who are interested in tea culture and tea ceramics, the starting point
of research is China.
As tea expanded outside China, the teapot reached several European countries, and the
teapot form was introduced to several ceramic production centers and these centers included
the teapot form in their production.
Throughout history, teapot form has always been a popular form in ceramics
production centers around the world. One of the most important amongthese centers is
Staffordshire in England. With the development of the ceramics industry in England,
especially during the 18th century, ceramic teapots, one of the most important pieces of
British culture, were also open to change and development. In the 1750's, nearly 130 ceramic
workshops were operational in Staffordshire.
In Staffordshire several artists in the ceramic industry, among them Josiah Wedgwoog,
always included the teapot form in their production.
In 18th century Staffordshire teapots, it is possible to observe the influence of Chese Yixing
teapots, even imitations were produced. Especially the red stoneware ones could be
considered direct imitations. It was not possible that elegant Yixing teapots that were
imported from China since the mid-17th century would not affect Staffordshire producers.
Yixing teapots inspired Staffordshire masters not only with their color and unglazed form, but
also with the simplicity of their form, the elegance of their handles and holders, and the
perfection of their size.
The Staffordshire teapots were influenced extremely by Yixing, but Staffordshire also
produced novel teapots in a variety of forms and techniques due to innovative industrialists
and artists such as Wedgwoog and Whieldon. These innovations were not applied only on the
body, but also in the glaze, decoration and firing. For example, it is possible to consider
Josiah Woodgood's creamware, agateware, Jasperware, and caneware and many other forms
as teapots.
In the introduction section of the present study, the first examples of teapot form that
were produced in China were introduced. The study was finalized by including the teapot
specimens produced in Staffordshire after the teapot form arrived in England in the
chronological order.
KEY WORDS: Ceramic, Staffordshire, Teapot
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Okul Öncesi Sanat Eğitiminde Disiplinlerarası ÇalıĢma: Geleneksel Doğal Boya Uygulaması
ÖZET
Ġki veya daha fazla alanın, belirli kavramlar etrafında anlamlı bir biçimde bir araya
getirilerek sunulması, okul öncesi sanat eğitiminde disiplinlerarası eğitim kavramı olarak
tanımlanmaktadır. Bu bağlamda, okul öncesi sanatsal etkinlik kapsamında, eğitmenler
gözetiminde 4-5 yaĢ grubu ve anaokulu öğrencileri, kendilerine ait %100 pamuklu beyaz
renkte tiĢört ve atletleri doğal boya ile boyamıĢtır. Boyama öncesi hazırlıkta, renk seçimi ve
katlama, büzme, sıkıĢtırma gibi desen oluĢturma yöntemleri ile öğrencilerin tasarım
algılarının geliĢtirilmesinin yanı sıra küçük kas becerileri de desteklenmiĢtir.
Ayrıca çocuklar, kaptan kaba aktarma ile dolu/boĢ, yıkama/durulama ile ıslak/kuru
gibi genel kavramları günlük hayatla iliĢkilendirirken doğal boya ile yaĢadıkları dünyayı bir
bütün olarak görme özelliği ve çok yönlü düĢünce biçimini kazanmıĢlardır. Bu çalıĢma,
kültürümüzün bir parçası olan doğal boyanın geleceğe aktarılmasında önemli rol oynarken
aynı zamanda çocuk giyiminde ön plana çıkan doğal boyalı ürünler açısından velilerin
bilinçlenmesini amaçlamıĢtır.
ANAHTAR KELĠMELER: Doğal boya, Okul Öncesi Eğitim, Disiplinlerarası, Sanatsal
etkinlik
Interdisciplinary Study in Pre-School Art Education: Traditional Natural Dye Application
ABSTRACT
The presentation of two or more areas by put together in a meaningful way around
certain concepts is defined as the concept of interdisciplinary education in pre-school art
education. In this context, in extent of pre-school artistic activity, under the supervision of
instructors 4-5 years old group and kindergarten students dyed their own 100% cotton white tshirts and athletes with natural dyes. While the students' design perceptions have also been
improving with color selection and patterning methods such as folding, squeezing,
compression as well as fine motors skills have also been supported in the preparation before
dyeing process.
In addition, the children have linked to general features such as full / empty by
transferring from vessel to vessel, wet / dry by washing / rinsing; with natural dye, children
have acquired features of seeing the world as a whole and a multifaceted way of thinking.
This study played an important role in transferring the natural dye, which is a part of our
culture, to the future, and at the same time, it aimed to raise the awareness of the parents in
terms of natural dyed products which are foreground in children's wear.
KEY WORDS: Natural Dye, Pre-school Education, Interdisciplinary, Artistic Activity
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OSMANLI SARAY MĠMARĠ SÜSLEMELERĠNDE
TÜRK ÜSLUB VE MOTĠFLER
(ĠSAK PAġA SARAYI ġAHSINDA)
Osmanlılar, XIII.yüzyıl sonunda çeĢitli uygarlıkların ortaya çiktığı ve geliĢtiyi
topraklarda yeni bir medeniyetin temelini atmıĢlardır. Antik Çağ'dan sonra Roma ve Bizans,
Anadolu Selçukluları ve muhtelif Türk beylikleri bu coğrafiyada uzun süre hüküm sürmüĢler.
Osmanlılar Anadoluya geldikleri sırada, bu kültürlerin birikimleri, teknik bilgileri ve vücuda
getirdikleri mimari sanat eserleri henüz ayakda idi. Yeni doğan bir medeniyyetin bu
eserlerden etkilenmemesi mümkün değildi.
Fakat bütün bunlara rağmen Osmanlılarin farklı bir milli mimari yaratmaları ve orjinal
bir üslup ortaya koymaları gerekiyordu. Nitekim Türkler Asyadan taĢıdıkları ve kullandıkları
yapı gelenek ve tücrübelerini, alıĢkanlıklarını, teknik bilgilerini, çeĢitli süsleme unsurlarını
Anadolu coğrafiyasinda yeniden bir araya getirip yoğurmuĢlar ve çok farklı bir üslup ortaya
koymuĢlardır. Daha önce Asyada yapı unsuru olarak kullandıkları taĢı, sırlı ve Ģirsiz tuğlayı
yine kullanmıĢlar, orjinal kemer ve kubbe formalarını bu yeni coğragiyada, yeni düĢünce,
inanç ve yaĢama biçimlerine uygun bir tarzda, özgün mimari proqramlarına aktarmasını
bilmiĢlerdir.
Bu anlayıĢla Osmanlılar, merkezinde cami, mescid, medreseler, carĢı, han ve
hamamlar bulunan küllüyeler, çeĢme ve sebillerle zenginleĢen yeni Ģehirler inĢa ve imar
etmiĢler. Aynı zamanda fethettikleri Ģehirleri de çok kısa zamanda dini ve sosial ihtiyacı
karĢılayacak yapılarla zenginleĢtirerek kendi kültürlerini üstün kılmıĢlardır.
Osmanlı mimari yapıları arasında saray mimarisi özel bir yere sahib. Anadoluda Türk
saray mimarisinin tarihi Selcuklarla baĢlasada, Osmanlı mimarisinde bunun davam etdiyini ve
biçimlendirdikleri mimari çalıĢmalarında Bizansın, taĢ ve tuğla ile iyi duvar ören
duvarcılarından, Selçuklu ve Beylik dönemi mimarisinin bilhassa dıĢ süslemelerini meydana
getiren iyi taĢ ustalarından faydalandığını görüyoruz. Osmanlı mimarları, Bizans ve Avropa
mimarisinden faydalanmakla, Türk geleneklerine de sadik kalarak, yartdiqları bir sıra mimari
eserlerle birlikde, saray mimarisinde de mükemmel orantiyi, yeni ve orjinal proporsiyonları
keĢfettiler ve mekan problemlerini çözerek muazzam saray mimarisi ortaya koydular.
Bildiride Osmanlı saray mimarisinden ve onun timsalında Ġsak PaĢa sarayının
mimarisinden behs edilecek, sarayın iç ve dıĢ süslemelerinde Türk üslubu ve motiflri
incelenenecekdir.
Anahtar kelmeler: Osmanlı sarayları, Ġsak PaĢa sarayı, TaĢ iĢçiliyi, Avropa mimarisi, Türk
üslubu, Türk motifleri.

Turkish style and motifs in Ottomans Palace Architecture
(inIsak Pasha Palace sample)
Abstract
Ottomans had founded a new culture in the lands the different civilizationsoccurred
and developed in the XIII century. After the ancient age Rome and Byzantine, Anatolia
Seljuks and different Turkish chiefdoms reigned in this geography. In the period of Ottomans‟
coming to Anatolia the practice of these cultures, technical information and created

architecture art workswere still available. It was impossible the new created culture to benefit
these works.
But despite all, Ottomans needed to create an unlike national architecture and
profound an original style. Just as Turkish had created a very different style in Anatolian
geogra phybringing close together again the structure traditions and practices, habits,
technical information, different ornament elements they conveyed from Asia and used.
Using stone, glazed and non-glazed brick earlier they used as a structure element in
Asia again, creating original arch and cupola forms in this new geography proper to new
thought, faith and lifestyle they had achieved settling with special architecture programs.
In this point of view Ottomans had built and developed new cities rich in complexes
with Kami, Mosque, medreses, Carshi bazaar, caravanserai and bath housesin their centers,
springs and fountains. At the same time in a very short time enriching the cities they
conquered with the structure that will serve religious and social needs purpose preferred their
own culture.
Palace architecture has a special place among the Ottomans architecture structures.
Even though the history of Turkish palace architecture had begun with Seljuks in Anatolia, we
can see this to be continued in Ottomans architecture and to utilize Byzantine good
wallbuilding masters with stone and brick in the architecture works they built, good stone
masters of Seljuks and Beylik time architecture, making especially outward decoration.
Using Byzantine and European architecture Ottomans architects they had discovered a
perfect symmetry, new and original proportions in palace architecture together with a number
of architecture worksabiding to Turkish traditions andhad created a great palace architecture
solving the place problems.
Ottomans palace architecture and in its sample Isak Pasha Palace architecturewill be
dealt with and Turkish style and motifs in internal and external decoration will be analyzedin
the paper.
Key words:Ottomans palaces, Isak Pasha Palace, Stone mastery, Europe an architecture,
Turkish style, Turkish motifs.
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Nisbet Mehdiyeva
Bakü Devlet Üniversitesi, Bakü
Azerbaycan ve Türkiye`nin ressamlık alanında iliĢkileri
(XX yüzyılın 60 – 80`lı yılları)
Azerbaycan ressamlarının iliĢkileri, genellikle sergiler, konu değiĢimi, kiĢisel iliĢkiler,
etkinliklerde yer alma, Ressamlar Birliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı faaliyeti ve
benzerilerden oluĢmaktadır. 1961'de çağrılan Azerbaycan ressamlarının 4. Kongresi'nde
iliĢkilerin geniĢlemesine büyük önem verilmiĢtir. Ressam A.Mehdiyev Türkiye'den birçok
etüd, resim ve notlarla dönmüĢtür. O, Atatürk'ün anıtkabiri, Ġstanbul, Ankara ve Bursa
Ģehirleri, Marmara denizi manzaralarında orijinal tasvirlere muvaffak olmuĢtur. Ressam
T.Tağıyev Türkiye'den (1961) baĢlayarak Akdeniz'e kadar yaptığı yolculuğunda gördüğü
levhaları tabloya aktarmıĢtır. A.Abdülali oğlu, A.Karimov, K.Nacefzade ve diğerleri defalarca
Türkiye'de yaratıcılık seferlerinde olmuĢtur. Onların eserleri sanatımızı zenginleĢtirmiĢtir.
1962'de Azerbaycan'da Türkiye sergisi açılmıĢtır. 1965 yılında R.Mustafayev Sanat
Müzesi'nde “Türk grafiği” adlı sergi olmuĢtur. 1978 yılında Bakü'de “Modern Türkiye Görsel
Sanatları” (83 eser) sergisi açılmıĢtır. 1988 yılının Mayıs ayında Azerbaycan`da halı sanatına
ait II. Uluslararası sempozyumda 18 yabancı ülke ressamları, nitekim Türk sanatçısı M. Fazıl
da yer almıĢtır.
Azerbaycan ve Türkiye ressamlarının iliĢkileri çeĢitlendirilmiĢ olarak kabul edilebilir.
1960'da Azerbaycan ressamı A.Abbasov Türkiye'de yaratıcılık seferi yapmıĢtır. Haziran
1970'de Ġzmir Ģehrinde Azerbaycan ressamlarının 150 eseri sergilenmiĢtir. Ġstanbul'da
M.Füzuli`nin heykeli yapılmıĢtır. Türkiye`de Azerbaycan halılarıyla ilgili kitaplar
Amerika`da yeniden yayımlanmıĢtır. Bu kitaplarda dünya müzelerinde saklı tutulan
Azerbaycan halılarından bahsediliyor. Günümüzde Türkiye müzelerinden birinde bulunan
dünyanın en kalın halısı tebrizli kimliği belirsiz bir halı sanatçısı tarafından dokunmuĢtur.
XX. yüzyılın 80'li yıllarında ressam A.Rüstamov'un eserleri Türkiye'de sergilenmiĢtir.
Sergide 40`dan fazla halının 100 üzerinde yaĢı vardır. Ankara'nın “Zafer” Devlet Galeri
salonlarında Azerbaycan halılarının sergileri açılmıĢtır (1987).
Anahtar kelimeler: Azerbaycan, Türkiye, ressamlık, sergiler, etkinlikler
THE RELATIONS OF AZERBAIJAN AND TURKEY IN THE SPHERE OF PAINTING
(60 – 80TH YEARS OF XXTH CENTURY)

The relations of painters of Azerbaijan were consist of exhibitions, exchange of
themes, personal connections, participation in events, activity of Union of Painters and etc. In
IV Congress of painters of Azerbaijan (1961) there had been paid the attention to enlarging of
relations. The painter A.Mehdiyev could paint original description of Mausoleum of Ataturk,
Istanbul, Ankara, Bursa landscapes. The painter T.Tagiyev had painted scenes observed in
Turkey (1961). A.Abdulali oglu, A.Kerimov, K.Najafzadeh were in Turkey for working
journey. In 1962 the exhibition of Turkey, in 1965 the exhibition of “Turkish graphic arts”
had been demonstrated in R.Mustafayev Art Museum. In 1978 the exhibition of “Fine Arts of
Modern Turkey” (83 works) had been opened in Baku. In 1988 the painters from 18 foreign
countries and art critic M.Fazil from Turkey, participated in II International symposium of
Azerbaijan Carpet Art.
The relations of painters of Azerbaijan and Turkey were many – sided. In 1960 the
painter A.Abbasov was in working journey in Turkey. In 1970 150 works of painters of
Azerbaijan had been demonstrated in Izmir. The sculpture of M.Fuzuli had been erected in

Istanbul. The books devoted to carpets of Azerbaijan in Turkey had been printed in America.
The most thick carpet of world hold in the museum of Turkey had been woven by unknown
carpet maker from Tabriz. In 80th years of XXth century works of painter A.Rustamov had
been demonstrated in Turkey. More than 40 carpets demonstrated in exhibition have more
than 100 years old. The exhibition of carpets of Azerbaijan had been opened in halls of
Ankara State Gallery “Zafer” (1987).
Keywords: Azerbaijan, Turkey, painting, exhibitions, events
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ENSTALASYON SANATINDA HAZIR NESNE, ENDÜSTRĠYEL TASARIM VE ATIK
KULLANIMI
ÖZET
Yirminci yüzyılın baĢlıca geliĢmelerinden biri olan endüstri, “belli bir malın imalatı
için ihtiyaç duyulan araçların topu” veyahut “ hammaddenin insan kullanımına elveriĢli hale
dönüĢtürülmesi emeliyle bulunması, iĢlenmesi, üretilmesi” Ģeklinde tanımlanabilir.
Endüstriyel ürün ise bu iĢleve maruz kalarak elde edilmiĢ olan ürünlerdir.
Günümüz tüketim toplumunun ve hızla artan dünya nüfusunun bitmek bilmeyen
ihtiyaçları sonucu ortaya çıkan endüstri alanı ve endüstriyel ürün, paralelinde endüstriyel atığı
da karĢımıza çıkarmıĢtır.
Modern sanat dünyasının eleĢtiren, üreten, yorumlayan, sorgulayan ve izleyenle
paylaĢan sanatçısı, endüstriyel ürünün bizzat kendisini de, bu üründen ortaya çıkan atığı da
sanat yapıtını oluĢtururken kullanmıĢtır. Yeni yaklaĢımlarla ele aldığı bu tüketim ürünleri ve
atıklarını yorumlamıĢ, düzenlemeler yapmıĢ ve izleyenlerle paylaĢmıĢtır. Günümüzde birçok
enstalasyon “ alan kurgu” çalıĢmasında hem bu endüstriyel ürünler hem de endüstriyel
atıklarla düzenlemeler yapıldığını görmekteyiz.
Bu bildiride Endüstriyel ürün ve endüstriyel atıkları enstalasyon çalıĢmalarında
değerlendiren bazı yerli ve yabancı sanatçılara yer verilmiĢtir. Bu sanatçıların endüstriyel atığı
ve ürünü nasıl yorumladıkları ve endüstriyel atık olgusunu nasıl sanat yapıtına
dönüĢtürdüklerine dair örnekler sunulmuĢtur. Seçilen ürün veyahut atık ile yapılan eserin
arasında kurulan bağlardan bahsedilmiĢ ve sanatçıların sanatsal tutumlarına yer verilmiĢtir.
ANAHTAR KELĠMELER: Hazır nesne, entalasyon, atık nesne, sanatsal tutum, endüstriyel
tasarım.

USE OF READY MADE, INDUSTRIAL DESIGN AND WASTE IN INSTALLATION
ART
ABSTRACT
The industry, one of the major improvements of the twentieth century, can be defined
as "all needed equipment for production certain goods" or "detection, processing and
production of raw materials with the aim of converting into suitable for human use". The
industrial products are products which were obtained by subjected to this processing.
Industrial areas resulting from unending needs of today's consumer society and the
rapidly growing world population and industrial products created industrial waste in parallel.
The artist who criticized, created, reviewed, questioned and shared to follow in the
modern art world has used both industrial products itself and the waste resulting from this
product when creating works of art. Artist has interpreted these consumption supplies and
waste by handling with the new approach, made edits and shared with the followers. It is seen
that made arrangements with both these industrial products and industrial waste in many
installation “space fiction” works today.
In this study, it is given some local and foreign artists who evaluated industrial
products and industrial waste in installation works. It is presented examples about how these

artists have reviewed industrial products and waste and how converted industrial waste cases
to the art works. It is mentioned about the link between the work done and the selected
products or waste and is given artists‟ artistic attitude.
KEY WORDS: Ready made, installation, waste object, artistic attitude, industrial design.
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SHAKESPEARE‟NĠN ANTONĠOUS ve KLEOPATRA ESERĠNĠN KOSTÜM TASARIM
AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ
ÖZET
Kostüm sanatı, tiyatronun varlığı kadar eskidir. Kostümün ilk kez, tiyatronun temeli
olduğuna inanılan büyü ritüellerinde, hayvan postları giyilerek kullanıldığı bilinmektedir. Bu
günkü anlamıyla kostüm, ilk kez Rönesans Dönemi‟nden sonra karĢımıza çıkmaktadır. Sahne
sanatı tasarımı, sahnedeki oyuncuların toplu kullanımındaki yapıyı ve biçimi ortaya çıkaran
bir çalıĢmadır. Tasarım, renk, çizgi, yığın ve biçim yoluyla konunun duygusal niteliklerini,
değerlerini ve atmosferini sağlar.
Kostüm bir kıyafet değildir, oyunun ve karakterin anlamına yardım eden bir uzantıdır.
Bunun içinde, oyuncunun hareketlerinde ve jestlerinde giysiyi yorumlayan bir ustalık
olmalıdır.
Tiyatro gösterilerinde, „kim?‟ sorusuna yanıt olarak bir görüntüye ve Ģahsa anlam
kazandıran kostümler, oyuncunun belirli bir davranıĢı sergilemesi gereken toplumsal çevresini
de vurgulamaktadır
AraĢtırma konusu, Shakespeare‟nin 1606 yılında kaleme aldığı Antonious ve
Kleopatra adlı büyük eserinin, 1963 yılında çok büyük bir bütçe ile, Joseph L. Mankiewicz
tarafından çekilen Kleopatra adlı filmindeki Kleopatra karakterinin kostümleri alınmıĢtır.
Antik Mısır ve Roma dönemlerine ait Antonious ve Kleopatra eserinin sahnelenen tüm oyun
ve çekilen filmlerinin fotoğraf, broĢür ve posterlerine görsel tarama yöntemi ile ulaĢılmıĢtır.
Daha sonra içlerinden en yüksek bütçeli ve görsel yönden ve kostüm tasarımı açısından en
görkemli olan 1963, Kleopatra adlı film seçilmiĢtir. Bu film içinde Kleopatra karakterinin
giydiği bütün kostümler görsel tarama yöntemi ile belirlenip, görsel analiz yöntemi ile analiz
edilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Kostüm, Ritüel, Tasarım, Görsel Sunum.
A STUDY OF SHAKESPEARE‟S ANTONIOUS and CLEOPATRA
IN TERMS OF COSTUME DESIGN

ABSTRACT
Costume art is as old as the existence of the theatre. It is known that the costume was
first used as wearing animal skins, in the magic rituals believed to be the foundation of the
theather. Costume in current meaning, came across for the first time after the Renaissance
period.
Stage art design is a work that reveals the form and the structure that the collective use
of players in the scene. It provides the emotional qualities, values and atmosphere of the
subject through desighn, color, line, stack and shape.
Costume is not an outfit. It is an extention that helps the meaning of the play and character.
There must be a mastery of interpreting the clothes, in the gestures and movements of the
player.

Costumes, that is an answer to the question „who‟ in theatre plays, gives a meaning to
an image and a person. It is also emphasizes the social environment in which the actor must
exhibit a certain behavior.
As a research topic, Shakespeare‟s great work Antonious and Cleopatra, written 1606,
has been selected. The subject of the study is the costumes of the Cleopatra character in the
film named „Cleopatra‟ shot by Joseph L. Mankiewicz on a very large budget in 1963. By
visual screening method, have been reached the photos, brochures and posters of the plays
and films about „Antonious and Cleopatra‟. After that 1963, Cleopatra film have been chosen
as the most magnificent film in terms of the highest budget and visual direction and costume
design. In this film, all costumes worn by Cleopatra character have been determined by visual
screening method and analyzed by visual analysis method.
Key Words: Costume, Ritual, Design, Visual Presentation.
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YENĠ BĠR SERTLĠK ÖLÇME YÖNTEMĠ “EVRENSEL SERTLĠK
Yıldız Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Müh. Böl., DavutpaĢa Ġstanbul
Genel olarak sertlik deneyleri malzeme muayenesinde önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü
sertlik deneyleri malzemenin mekanik özellikleri hakkında bilgi veren diğer deneylere göre
uygulaması kolay olan, kapsamlı ve pahalı donanımlar gerektirmeyen, çoğu zaman numune
üzerinde oluĢturduğu hasarın önemsiz olduğu, sadece makro ölçekteki numunelerle değil aynı
zamanda mikroskobik ölçeklerdeki numunelerle de çalıĢma fırsatı sağlayan yöntemlerdir.
Çoğu zaman malzemenin mekanik özellikleriyle sertliği arasında deneysel bağıntılar
kurabilmek mümkün olup, sertlik aracılığıyla diğer mekanik özellikler hakkında da bilgi
sahibi olmak mümkün olabilmektedir.
Sertlik deneylerini sadece makro ölçekte değil mikro ölçekte uygulayarak çok küçük
miktardaki malzemelerle dahi çalıĢmak olasıdır. Bu avantaj bilimsel araĢtırmalar için
önemlidir; zira çoğu zaman araĢtırmaya konu malzemeleri, mekanik özelliklerini belirlemek
amacıyla yapılacak deneyler için gerekli numuneyi oluĢturacak kadar bol miktarda ve büyük
boyutlarda bulmak mümkün olmamaktadır ve böylesi bir çaba aynı zamanda ekonomik de
değildir. Oysa sertlik yöntemlerini mikro ölçeklerde uygulayarak bu malzemelerin mekanik
özellikleri hakkında bilgi sağlamak mümkündür.
Yukarıda bahsedilen özelliklerinden dolayı sertlik yöntemleri malzeme
karakterizasyonunda önemli bir yer tutmaktadır. Ancak günümüze kadar geliĢtirilen her bir
sertlik yöntemi belirli bir gurup malzemenin sertliğinin ölçülmesinde kullanılmakta olup,
bunların birbiriyle kıyaslanması sadece belirli sınırlamalarla yapılabilmektedir. Bu durum
geniĢ bir malzeme yelpazesinde kullanılabilecek tek bir sertlik yöntemi arayıĢlarına sebep
olmuĢtur. Böylelikle elde edilen sertlik değerleri birbiriyle kıyaslanabilir hale gelecektir. Bu
arayıĢlar sonucunda günümüze kadar yapılan çalıĢmalarla kurucuları tarafından “Evrensel
Sertlik” olarak adlandırılan sertlik yöntemi geliĢtirilmiĢtir. Bu yöntem adından da
anlaĢılabileceği gibi her malzemeye uygulanabilme ihtiyacına cevap verebilecek bir yöntem
olarak aday gösterilmekte ve kullanımda yaygınlık kazanmaktadır.
Bu yazıda evrensel sertlik yöntemi okuyucuya tanıtılmakta, bu yönteminin geleneksel
yöntemlerle kıyaslaması yapılmakta ve getirdiği yeniliklerden bahsedilmektedir.
ANAHTAR KELĠMELER: : Sertlik Yöntemleri, Malzeme Karakterizasyonu, Mekanik
Özellikler
ABSTRACT
In this present work, it has been targeted to introduce a new hardness testing method
called “Universal Hardness”
KEY WORDS : Hardness Methods,Material Charactherization and Mechanical Properties.
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Aykut GÜNERĠ
ELEKTROKĠMYASAL YÖNTEM ĠLE ERGĠYĠK TUZ ÇÖZELTĠSĠ ĠÇERĠSĠNDEN MGB2
ĠNCE FĠLM KAPLANMASI
Özet
2001 yılında, intermetalik bileĢikler arasında en yüksek geçiĢ sıcaklığına (39K) sahip
MgB2‟nin keĢfi, bilimsel ve teknolojik uygulamalarda ilgiyi artırmıĢtır. MgB2 süperiletken
ince film üretmek için birçok yöntem vardır. Bu yöntemlerden biri olan ergimiĢ tuz çözeltisi
içerisinden MgB2 elde edilmesi bu çalıĢmanın ana konusudur.
Bu çalıĢmada, elektrokimyasal sentez yöntemi ile tuz eriyiği içerisinden, bakır ve 316
östenitik paslanmaz çelik numuneler üzerine MgB2 ince film kaplanması amaçlanmıĢtır.
Bu çalıĢmanın ilk bölümünde deneyler, atmosfer kontrollü tüp fırında, grafit pota içerisinde
(anot), sırasıyla 10:2:5:5 molar oranında MgCl2-MgB4O7-NaCl-KCl ve sırasıyla 3:5:5 molar
oranında B2O3-KCl-MgCl2 elektrolit bileĢiminde, bakır ve 316 östenitik paslanmaz çelik katot
kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmada öncelikle akım yoğunluğu, süre ve sıcaklık
parametreleri optimize edilerek; numunelerin mikro yapıları, mikro sertlik, SEM fotoğrafları
ve EDS analizleri incelenmiĢtir.
ÇalıĢmanın ikinci bölümünde deneyler, indüksiyon ocağında, grafit pota içerisinde
(anot), sırasıyla 10:2:5:5 molar oranında MgCl2-MgB4O7-NaCl-KCl ve sırasıyla 3:5:5 molar
oranında B2O3-KCl-MgCl2 elektrolit bileĢiminde, 316 östenitik paslanmaz çelik katot
kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmada öncelikle akım yoğunluğu, süre ve sıcaklık
parametreleri optimize edilerek; numunelerin mikro yapıları, sertlik, SEM fotoğrafları ve EDS
analizleri incelenmiĢtir. Sıcaklık parametresi incelenirken, tuz karıĢımının ergime sıcaklığı
göz önünde bulundurulmuĢ ve tüp fırında yapılan deneylerde 600-800 0C arasında, indüksiyon
ocağı ile yapılan deneylerde 650-900 oC arasında iĢlem gerçekleĢtirilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Magnezyum diborür, ergimiĢ tuz, elektrokimyasal sentez,
süperiletkenlik.
Effect of Current Density, Time and Temperature on Molten Chloride Salts with MgB4O7
And B2O3 in Electrochemical Applications
ABSTRACT
In this present work, it has been targeted to determine the effects of different
parameters on production of thin films on 316 austenitic stainless steel from molten salts.
Experiments were planned with two different production type by using electrochemical
techniques. Experiments were carried out in an atmosphere controlled tubular furnace and in
induction furnace containing respectively molar ratio 10:2:5:5 for MgCl2-MgB4O7-NaCl-KCl
and respectively molar ratio 5:3:3 for B2O3-KCl-MgCl2. As an anode a graphite crucible and
316 austenitic stainless steel as a cathode were chosen.

The electrolysis was perfomed in an high purity argon flow at 600-800 °C. In these
experiments, current density, time and temperature parameters were recorded and discussed.
Microstructures were characterized by an optic microscope and scanning electron microscope
equipped with energy dispersive spectroscopy and micro hardness test were applied.

KEY WORDS: Magnesium, superconductivity, molten salts, electrolysis, electrochemical
synthesis.
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MUSUL MELĠKĠ BEDREDDĠN LÜ‟LÜ‟NÜN MARDĠN MÜZESĠ‟NDE BULUNAN
SĠKKELERĠ

ÖZET
Bu makalede Bedreddin Lü‟lü döneminin kısa tarihçesi ele alınmıĢ ve müzede rastlanan
sikkeleri ayrıntılı tanıtılmıĢtır. Sikkelerin yazıtları okunarak Musul‟daki askeri ve siyasi
geliĢmelere dikkat çekilmiĢtir. Böylece dönemin dini ve siyasal güçleri hakkında fikir sahibi
olunmuĢtur. Mardin Müzesi‟nde yaptığımız çalıĢmada, Bedreddin Lü‟lü‟ye ait beĢ sikke
bulunmuĢtur. Sikkelerin tamamı bakırdır ve 631-656 (1234-1258) yılları arasında basılmıĢtır.
Sikkeler Musul‟da basılmıĢ, 24-26 mm çaplarında ve 6,50-8,50 gr arasında değiĢen
ağırlıktadır. Sikkelerin üç tanesinin ön yüzlerinde figür bulunurken, geri kalanlar ise yalnızca
yazıt taĢımaktadır. Sikke yazıtlarında Bedreddin Lü‟lü‟nün isimve lakapları yanında dönemin
halifesi ile siyasi ve bölgesel güçlerin isim unvanları da yer almıĢtır.
Bedreddin Lü‟lü, Zengiler‟den I. Nureddin ArslanĢah (1193-1211)‟ın kölesiyken daha
sonra zekası ve yürüttüğü kurnaz siyasetle, bir hükümdar olarak tarih sahnesine çıkmıĢtır.
Nureddin ArslanĢah‟ın oğlu Nasıreddin Mahmud henüz bir çocuk iken Musul Atabegliğine
getirilmiĢ ve on yedi yaĢı civarında ölmüĢtür. Ölümüyle Zengi Musul Atabegliği sona ermiĢ
ve Bedreddin Lü‟lü‟nün egemenlik dönemi baĢlamıĢtır (1233). Lü‟lü âlim, sanatkâr ve
Ģairlere değer vermiĢ ve onları himaye etmiĢtir. Ġbnü‟l-Esir ünlü eseri el-Kamil fi‟t-tarih‟i
onun adına kaleme almıĢtır.
ANAHTAR KELĠMELER: Bedreddin Lü‟lü, Zengiler, Musul, Sikke
RULER Of MOSUL BADR El-DĠN LU‟LU‟S COĠNS FOUND IN THE MARDĠN
MUSEUM

ABSTRACT
In this article, the short history of the Bedreddin Lü‟lü period has been discussed and
the coins found in the museum have been introduced in detail. The inscriptions of the coins
were read and it was drawn attention to the military and political developments in Mosul. So,
it has been acquired an idea about the religious and political forces of the period. Five coins of
Bedreddin Lü'lü were found in the study we carried out in Mardin Museum. All of the coins
are copper and they were printed between 631-656 (1234-1258). Coins were printed in Mosul,
24-26 mm in diameter and weighs from 6.50 to 8.50 gr. There are figures on the fronts of
three of the coins, while the rest carry only inscriptions. On the coin inscriptions, besides the
idioms of Bedreddin Lü'lü‟s name, there were also the titles of the periodical and political and
regional powers.
While Bedreddin Lü‟lü was a slave of I. Nureddin ArslanĢah (1193-1211) of Zengids,
and later on his shrewd politics, and he came to the stage of history as an emperor. The son of

Nureddin Arslanshah, Nasıreddin Mahmud was brought to Mosul Atabegid when he was still
a child and died about the age of seventeen. With his death, the Mosul Zengid Atabeg came to
an end and the period of domination of the Bedreddin Lü'lü started (1233). Lü'lü valued to
scholars, artists and poets and patronized them. Ġbnü‟l-Esir wrote his famous work el-Kamil
fi‟t-tarih in the name of him.
KEY WORDS : Bedreddin Lü‟lü, Zengids, Mosul, Coins
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EVRENSEL BAKIġ AÇISI ĠLE GRAFĠK TASARIM EĞĠTĠMĠNDE DĠSĠPLĠNLERARASI
YÖNTEMLERĠN KULLANILDIĞI BĠR PROJE UYGULAMASI
ÖZET
Günümüz dünyası, çok hızlı bir değiĢim ve dönüĢümün olduğu, bilginin üretilmesi,
kullanılması ve aktarılmasına yönelik değiĢimlerin yaĢandığı bir dönem içerisindedir. Bu
dönem, sosyal hayatta olduğu gibi eğitim alanında da birçok değiĢmeleri zorunlu hale
getirmektedir.
Uygulamalı bir sosyal bilim dalı olan sanat eğitimi, bilginin edinilmesi ve
yayılmasıyla hemen her alanda gereken değiĢim ve geliĢimlerin temel aracıdır. Bu nedenledir
ki, eğitimin “amacını” ve “iĢleyiĢini” yeniden tanımlamayı zorunlu kılmaktadır.
Çünkü, bilgi artık her yerdedir. Onu sınırları belli yöntemlere hapsetmek mümkün değildir.
Bu durum da okulların bilgi aktaran kurumlar olmaktan çıkarılıp, bilgi üretebilen ve bireylere
anlama, analiz etme ve problem çözme gibi becerilerin kazandırılmasını gerektirmektedir.
Öğrenciler için geniĢ boyutlu düĢünebilme yeteneği, onun problem çözerken baĢka alandaki
bilgilerini kullanabilme becerisini de kazandırmalıdır.
Benimsediğim bu fikirden hareketle, Güzel Sanatlar Fakültesi‟nin Grafik Bölümünü
zorlu yetenek sınavlarını aĢarak gelen öğrencileriyle hayata geçirmek istedim. Verilen proje
konusu, sevdikleri veya seçtikleri bir Ģiiri, alıĢıla gelmiĢ düz metin halinden arındırıp,
harflerin dinamiğini kullanarak tipografik bir Ģiir haline getirmektir. Sonuçta elde edilecek
Ģiir, yüzeyde coĢku ile anlamlarını vurgulamayı destekleyen tipografik kurgular ile kendini
okutmalıdır. Kapak tasarımıyla birlikte bir bütün olarak tasarlanan Ģiir, tasarlanmıĢ Ģiir kitabı
olarak okuyucusuna duygusal ve görsel olarak ta zevk vermeyi hedeflemektedir. Bu
prezantasyonda verilen proje ile grafik bölümünde okuyan 2. sınıf öğrencileriyle tipografi
dersinde yapılmıĢ örneklere yer verilecektir.
ANAHTAR KELĠMELER: grafik tasarım eğitimi, tipografi, sanat

A PROJECT APPLICATION AT WHICH INTERDISCIPLINARY METHODS WERE
USED WITHIN GRAPHIC DESIGN EDUCATION FROM A GLOBAL VIEWPOINT
ABSTRACT
Today‟s world is in a period that a very rapid transformation exists and has changes
towards production, usage and transmitting the knowledge. This period makes a lot of
changes an obligation not only at social life but also at educational field.
Art education as an applied social discipline is the primary tool for alteration and
improvement in almost every area by dissemination and getting the information. Therefore, it
makes the redefinition of “purpose” and “operation” of education necessary.
Because the information is everywhere now. It is impossible to restrict it with limited
methods. Under these circumstances schools should no longer be the institutions of just
conveying the information but a place to upskill students on producing the information,
understanding, analysing and solving the problem. It should gain the ability of thinking
broadly and using their knowledge from other fields while solving a problem.

From this point of view, I wanted to put this idea into practice with the students who
have passed the challenging special talent of Fine Arts Faculty, Graphic Design Department.
The aim of the given project is to design a typographic poem which they liked and chose by
using the dynamics of letters and purifying letters from the conventional usage and
appearance. At the end designed poem should be read with a typographic fiction which
support the meaning and sense of the poem. Designed poem book should appear as a whole
with its designed cover and aim to give pleasure to its readers visually and emotionally. In this
presentation examples designed by third semester typography course students at graphic
design department will take place.
KEY WORDS: graphıc desıgn educatıon, typography, art
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Öğr. Görv. Ahmet UZUNER
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Öğr. Görv. Emel UZUNER
Ġstanbul Esenyurt Üniversitesi / Ġstanbul
INVESTIGATION ON THE REFLECTION VALUE OF VISUALS IN THE 10th GRADE
2-DIMENSIONAL ART COURSE OF THE FINE ARTS LIBRARY
ÖZET
Eğitim sisteminin hedefi toplumun beklentilerine cevap vermek ve onu Ģekillendirmeye
çalıĢmaktadır. Bu hedef doğrultusunda bireyi geliĢtirmek ve yetiĢtirmek amacıyla eğitim
istemine uygun çeĢitli içerikler ve müfredatlar hazırlanır. Asıl amaç temelden itibaren
toplumsal bir kültür zemini hedeflemektedir. Toplumsal kültür zemini oluĢturmak için ortak
değerler gerekmektedir. Bunlar sanat alanları, fikirler, çeĢitli normlar, etik kurallar ve ahlaki
değerler ele alınır. Değer tanımında değerlerle ilgisi olan baĢlıca kavramlar etik kurallar,
eğilimler ve tutumlardır. Ortak bir değer tanımı çevresinde toplanmak, değer kavramının
içeriğini sınırlar. Çerçeveyi geniĢ tutmak burada çok önemlidir. Bireyi yetiĢtirmek amacıyla
toplumdaki hedeflenen değerler ortaya çıkar. KiĢilerin nitelikli bir birey olabilmesi için
eğitimin rolü çok büyüktür. Bununla değer kazandırmada Ģekil verilebilir, değiĢtirilebilir ve
geliĢtirilebilir. Okuldaki ders kitapları, dersin içeriğinin ve bireyin geliĢimin temel taĢlarının
oluĢturulur. Özü derslerde verilmek istenen konuların ve davranıĢların bireye kazandırılması
amaçlanmaktadır. Ders kitapları bu özelliğiyle eğitim ve öğretimin vazgeçilmez unsurudur.
Ġki Boyutlu Sanat Atölye dersinin güzel sanatlar lisesi öğrencilerine değer kazandırmada
önemli bir rolü bulunmaktadır. Çünkü dersin içeriğinde; sanat, birey ve toplum, toplumların
sanat anlayıĢları, yaĢayıĢları, toplumların davranıĢları, toplumların ihtiyaç ve gereklilikleri
doğrultusunda yaptıklarıyla ilgili konu baĢlıkları Ġki Boyutlu Sanat Atölye dersinin bireylere
değer kazandırmadaki rolünü göstermektedir. Değerlerin bireye ve topluma kazandırılmasında
özellikle yazı ve görseller önemlidir. Çünkü görseller her zaman çeĢitli semboller ifade
etmektedir. Subliminal mesajlar vermektedir. Bireyin analiz, sentez ve duygu boyutunu olarak
büyük öneme taĢımaktadır. Görseller bireyin dikkatini çekerek, yüksek algısal boyuta
ulaĢtırabilir. Görsel semboller cümlelerin resimlere dökülmüĢ halidir. Bu durum değer
öğretiminde önemli bir kazanımdır.
Bu araĢtırmada sonucunda Güzel Sanatlar Lisesi, 11. sınıf Ġki Boyutlu Sanat Atölye
öğrenci ders kitabında yer alan görsellerin yansıttığı değer açısından durumunu ortaya
çıkarmak amaçlanmaktadır. Nitel bir desende yapılandırılacak olan bu araĢtırmada; nitel
araĢtırma metodolojisi içerisinde yer alan doküman inceleme yönteminden faydalanılacaktır.
ABSTRACT
The goal of the education system is to respond to and shape the expectations of the
community. In order to develop and train individuals in this direction, a variety of contents
and curriculums suitable for the educational purpose are prepared. The main objective is to
target a social culture space from its foundation. Common values are needed to create a social
cultural climate. These are the fields of art, ideas, various norms, ethical rules and moral
values. In the definition of value, the main concepts that are concerned with values are ethical
rules, tendencies and attitudes. Gathering around a common value definition limits the content
of the value concept. Keeping the frame wide is very important here. Targeted values in
society arise in order to raise individuals. The role of education is enormous for people to

become qualified individuals. This can be shaped, modified and improved in value. The
textbooks in the school create the foundation stones of the course content and the
development of the individual. The essence is aimed to give the subjects and behaviors to be
given in the lectures to the individual. Textbooks are an indispensable element of education
and training with this feature.
Two-Dimensional Art Workshop has an important role in bringing value to the students of
fine arts. Because in the content of the course; The topics related to art, individual and society,
societies' understanding of art, living, behaviors of societies, needs and requirements of
societies, shows the role of the Two Dimensional Art Workshop in giving value to
individuals. Especially writing and visualization is important in order to gain value of
collecting and collecting. Because visuals always represent various symbols. Subliminal
messages. The individual has great prominence as the dimension of analysis, synthesis and
emotion. Images can attain a high perceptual dimension by attracting attention of the
individual. Visual symbols are pictures of the culminated figures. This is an important gain in
value teaching.
As a result of this research, it is aimed to reveal the situation in terms of the values
reflected in the pictures in the 11th grade Two-Dimensional Art Workshop student textbook
of Fine Arts High School. In this research, which is to be structured in a qualitative way, the
document review methodology within the qualitative research methodology will be utilized.
Keywords: Art, Two Dimensional Art, value, visuals, textbook.
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Öğr. Görv. Emel UZUNER
Ġstanbul Esenyurt Üniversitesi / Ġstanbul
INVESTIGATION ON THE REFLECTION VALUES OF THE VIEWS OF THE FINE
ARTS LITERATURE CLASS 10TH GRADE ART WORKSHOP STUDENT COURSE
ÖZET
Eğitim sisteminin hedefi toplumun beklentilerine cevap vermek ve onu
Ģekillendirmeye çalıĢmaktadır. Bu hedef doğrultusunda bireyi geliĢtirmek ve yetiĢtirmek
amacıyla eğitim istemine uygun çeĢitli içerikler ve müfredatlar hazırlanır. Asıl amaç temelden
itibaren toplumsal bir kültür zemini hedeflemektedir. Toplumsal kültür zemini oluĢturmak
için ortak değerler gerekmektedir. Bunlar sanat alanları, fikirler, çeĢitli normlar, etik kurallar
ve ahlaki değerler ele alınır. Değer tanımında değerlerle ilgisi olan baĢlıca kavramlar etik
kurallar, eğilimler ve tutumlardır. Ortak bir değer tanımı çevresinde toplanmak, değer
kavramının içeriğini sınırlar. Çerçeveyi geniĢ tutmak burada çok önemlidir. Bireyi yetiĢtirmek
amacıyla toplumdaki hedeflenen değerler ortaya çıkar. KiĢilerin nitelikli bir birey olabilmesi
için eğitimin rolü çok büyüktür. Bununla değer kazandırmada Ģekil verilebilir, değiĢtirilebilir
ve geliĢtirilebilir. Okuldaki ders kitapları, dersin içeriğinin ve bireyin geliĢimin temel
taĢlarının oluĢturulur. Özü derslerde verilmek istenen konuların ve davranıĢların bireye
kazandırılması amaçlanmaktadır. Ders kitapları bu özelliğiyle eğitim ve öğretimin
vazgeçilmez unsurudur.
Ġki Boyutlu Sanat Atölye dersinin güzel sanatlar lisesi öğrencilerine değer kazandırmada
önemli bir rolü bulunmaktadır. Çünkü dersin içeriğinde; sanat, birey ve toplum, toplumların
sanat anlayıĢları, yaĢayıĢları, toplumların davranıĢları, toplumların ihtiyaç ve gereklilikleri
doğrultusunda yaptıklarıyla ilgili konu baĢlıkları Ġki Boyutlu Sanat Atölye dersinin bireylere
değer kazandırmadaki rolünü göstermektedir. Değerlerin bireye ve topluma kazandırılmasında
özellikle yazı ve görseller önemlidir. Çünkü görseller her zaman çeĢitli semboller ifade
etmektedir. Subliminal mesajlar vermektedir. Bireyin analiz, sentez ve duygu boyutunu olarak
büyük öneme taĢımaktadır. Görseller bireyin dikkatini çekerek, yüksek algısal boyuta
ulaĢtırabilir. Görsel semboller cümlelerin resimlere dökülmüĢ halidir. Bu durum değer
öğretiminde önemli bir kazanımdır.
Bu araĢtırmada sonucunda Güzel Sanatlar Lisesi, 11. sınıf Ġki Boyutlu Sanat Atölye
öğrenci ders kitabında yer alan görsellerin yansıttığı değer açısından durumunu ortaya
çıkarmak amaçlanmaktadır. Nitel bir desende yapılandırılacak olan bu araĢtırmada; nitel
araĢtırma metodolojisi içerisinde yer alan doküman inceleme yönteminden faydalanılacaktır.
INVESTIGATION ON THE REFLECTION VALUES OF THE VIEWS OF THE FINE
ARTS LITERATURE CLASS 10TH GRADE ART WORKSHOP STUDENT COURSE
Abstract
The goal of the education system is to respond to and shape the expectations of the
community. In order to develop and train individuals in this direction, a variety of contents
and curriculums suitable for the educational purpose are prepared. The main objective is to
target a social culture space from its foundation. Common values are needed to create a social
cultural climate. These are the fields of art, ideas, various norms, ethical rules and moral
values. In the definition of value, the main concepts that are concerned with values are ethical
rules, tendencies and attitudes. Gathering around a common value definition limits the content
of the value concept. Keeping the frame wide is very important here. Targeted values in
society arise in order to raise individuals. The role of education is enormous for people to
become qualified individuals. This can be shaped, modified and improved in value. The

textbooks in the school create the foundation stones of the course content and the
development of the individual. The essence is aimed to give the subjects and behaviors to be
given in the lectures to the individual. Textbooks are an indispensable element of education
and training with this feature.
Two-Dimensional Art Workshop has an important role in bringing value to the students of
fine arts. Because in the content of the course; The topics related to art, individual and society,
societies' understanding of art, living, behaviors of societies, needs and requirements of
societies, shows the role of the Two Dimensional Art Workshop in giving value to
individuals. Especially writing and visualization is important in order to gain value of
collecting and collecting. Because visuals always represent various symbols. Subliminal
messages. The individual has great prominence as the dimension of analysis, synthesis and
emotion. Images can attain a high perceptual dimension by attracting attention of the
individual. Visual symbols are pictures of the culminated figures. This is an important gain in
value teaching.
As a result of this research, it is aimed to reveal the situation in terms of the values
reflected in the pictures in the 11th grade Two-Dimensional Art Workshop student textbook
of Fine Arts High School. In this research, which is to be structured in a qualitative way, the
document review methodology within the qualitative research methodology will be utilized.
Keywords: Art, Two Dimensional Art, Value, Images, Course Book.
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FARKINDALIĞIN ESTETĠZE EDĠLMESĠ-SANATTA ÇAĞDAġ DENEYĠMLER
ÖZET
Her çağın insanını belirleyen özgül ayrımlar vardır. Toplumsal ya da metinsel olarak
değer tayin eden bu ayrımlar, dönemin önemli düĢünürleri tarafından kimi kavramlar ya da
kavram çiftleriyle (düĢünce, arzu vb.) ifade edilmiĢtir. Bu kavramlar çağa özgü eksiltileri ya
da yoğun duyarlık alanlarını oluĢturan kavramlar olup, içinde bulunulan zamanı tanımlamakta
da önemli referansları oluĢturmuĢlardır. Sanayi çağı ve nükleer çağ ile aynı zaman dilimini
paylaĢtığımız bu çağ ise, pek çok entelektüel tarafından iletiĢimsel eylem biçimlerine vurgu
yapan bir farkındalık çağı olarak tanımlanmaktadır. Ancak farkındalık, çağa özgü bu
tespitte bir yoksunluk göstergesi ve zaruri bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Pek çok
disipline konu olan farkındalık bu anlamda doğrudan ya da dolaylı olarak çok çeĢitli imgeler
aracılığıyla sanatta da estetik bir tecrübe alanını oluĢturmaktadır. Özellikle insanın karĢısına
bir dizi entelektüel, kurumsal, politik duruĢlar ve pratikler çıkararak, farkındalıkla ilgili
motivasyonlara çeĢitli açılardan temas eden, bağlantılar sunan çağdaĢ sanat burada ve Ģimdi
olma ihtiyacını karĢılamasıyla önemli bir yerde durmaktadır. Varlığı tespit ve temin eden bu
zamansal vurgusuyla; etrafı göstergelerle kuĢatılarak, zihni bulanıklaĢtırılan günümüz
insanının belleğini harekete geçiren çağdaĢ sanat, ona farkındalık kazandırmaktadır.
Bu düĢüncelerden hareketle çalıĢmada burada ve Ģimdi olma olanaklılığı sunan çağdaĢ
sanat yapıtlarından oluĢan bir izlek üzerinden; farkındalığın nasıl eserleĢtirildiği izleyiciye
sunulduğu, toplumsal bir değer ve ilgiye nasıl dönüĢtürüldüğü incelenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Farkındalık, buradalık, çağdaĢ sanat
AESTHETĠZED AWARENESS- CONTEMPORARY EXPERIENCES IN ART
ABSTRACT
There are specific distinctions that determine the people of every age. These
distinctions, which value social or textual values, were given by some important thinkers of
the period to some concepts or pairs of concepts (thoughts, desires, etc.). These concepts,
which constitute age-specific deficiencies or areas of intense sensitivity,, are also important
references in defining the time in which they are found. This era, in which we share the same
time frame with the industrial and nuclear eras, is seen by many intellectuals as a time of
awareness that emphasizes the forms of communicative action. However, awareness is
emerging as a sign of deprivation and an essential need according to this depiction of the age.
In this sense, awareness, which is a disciplinary subject, constitutes an aesthetic experience
field in art through a variety of documents either directly or indirectly. Contemporary art,
which presents contacts in various aspects to awareness-related motivations, in particular by
presenting a series of intellectual, institutional, political attitudes and practices against human
beings, stands in a crucial place to meet the need for here and now. With this temporal
emphasis that identifies and assures the existence, the contemporary art brings awareness to
the mind of today's people who have been blurred by the surroundings.

From this perspective, it is examined how the awareness is made, how it is presented
to the viewer, how it is transformed into a social value and interest, and how it is transformed
through a work composed of contemporary works of art that offer the possibility of being here
and now.
Keywords: Awareness, modernity, contemporary art
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SANAT TARĠHĠ DĠSĠPLĠNĠNĠN BASKIRESĠM DERSLERĠNE OLAN ETKĠSĠ
ÖZET
Bu araĢtırma üniversitelerin güzel sanatlar eğitimi verilen kurumlarında, sanat tarihi
disiplininin, baskıresim derslerine olan etkisini baĢarı, tutum, kalıcılık ve uygulama boyutu
açısından ortaya koymayı amaçlayan bir çalıĢmadır.
Nicel verilerden yararlanılan araĢtırmada, verileri elde edebilmek amacıyla “deneysel
desen” yöntemlerinden, öntest-sontest kontrol gruplu desen modeli kullanılmıĢtır.
AraĢtırmada nicel veriler; baĢarı testi ve öğrenci baskıresim çalıĢmaları değerlendirme
ölçeğinden elde edilmiĢtir. AraĢtırmanın deneysel desenini oluĢturmak için denek olarak;
2016-2017 öğretim yılı bahar döneminde Giresun Üniversitesi Görele Güzel Sanatlar
Fakültesi Baskıresim Atölye dersi alan 2. Sınıf öğrencilerinden oluĢan 2 grup seçilmiĢtir.
Random yolu ile seçilen bu gruplardan RBSL-205.2 sınıfı deney, RBSL-205.1 sınıfı ise
kontrol grubunu oluĢturmuĢtur.
AraĢtırma; kontrol ve deney grubundaki öğrencilere, haftada 5 ders saatinden olmak
üzere toplam 7 hafta boyunca sürdürülmüĢtür. Bu süre zarfında, baskıresim atölye dersinde,
deney grubundaki öğrencilere sanat tarihi disiplini ile desteklenmiĢ öğretim yöntemleri,
kontrol grubu öğrencilerine ise geleneksel öğretim yöntemleri uygulanmıĢtır.
AraĢtırmaya dâhil olan deney ve kontrol gruplarına, hazırlanan baĢarı testi deneysel
iĢlem öncesinde öntest ve deneysel iĢlem sonrasında ise sontest olarak uygulanmıĢtır.
Hazırlanan test, öğrenilenlerin kalıcılık üzerindeki etkisini tespit etmek amacıyla deneysel
çalıĢmanın sona ermesinden 5 hafta sonra kalıcılık testi olarak tekrar uygulanmıĢtır. Öğrenci
uygulama çalıĢmalarının değerlendirmesi 3 alan uzmanı tarafından yapılmıĢtır. AraĢtırmada
elde edilen nicel verilerin analizinde ortalamalar arasındaki farkların saptanması amacıyla “ttesti” den yararlanılmıĢtır.
AraĢtırmada uygulanan deneysel iĢlemler sonucunda, baskıresim atölye dersinde sanat
tarihi disiplini ile desteklenmiĢ öğretim yöntemlerinin uygulandığı deney grubu öğrencileri ile
geleneksel öğretim yöntemlerinin uygulandığı kontrol grubu öğrencileri arasında eriĢi,
kalıcılık, derse yönelik tutum ve uygulama puanları açısından deney grubu lehine anlamlı
farklılıklar olduğu görülmüĢtür.
ANAHTAR KELĠMELER: Sanat, Güzel Sanatlar, Baskıresim, Sanat Tarihi

PRINT PICTURE OF ART HISTORY DISCIPLINE EFFECTS OF COURSES
ABSTRACT
This research aims to reveal the effect of discipline of art history in the institutions of
fine arts education in terms of achievement, attitude, permanence and application dimension
of the universities.
In the research using quantitative data, the pattern model with pretest-posttest control
group was used in the "experimental design" methods in order to obtain the data. Quantitative

research in research; achievement test and student printmaking were obtained from the
evaluation scale. As a subject to construct the experimental design of the research; In the
spring term of 2016-2017 academic year, 2 groups of 2nd year students who took Giresun
University Fine Arts Faculty Printmaking Workshop course were selected. RBSL-205.2 was
the experiment group and RBSL-205.1 was the control group.
Research; control and experimental group for a total of 7 weeks, 5 lessons per week.
During this period, in the printmaking workshop class, the teaching methods supported by the
art history discipline were applied to the students in the experiment group and traditional
teaching methods were applied to the control group students.
For the experimental and control groups included in the study, the prepared
achievement test were applied as pretest before the experimental process and posttest after the
experimental process. The prepared test was applied again as a retention test 5 weeks after the
end of the experimental work in order to determine the effect of the learners on permanence.
The evaluation of the student practice studies was carried out by 3 field experts. In the
analysis of the quantitative data obtained in the research, the "t-test" was used to determine
the differences between the averages.
As a result of the experimental processes applied in the research, it was found that
there was a significant difference in favor of the experiment group in terms of access,
retention, course attitude and application scores between experimental group students who
applied teaching methods supported by art history discipline in printmaking studio class and
control group students who applied traditional teaching methods.
KEY WORDS: Art, Fine Arts, Printmaking, Art History
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ArĢ. Görv. Erhan AKDAĞ
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KÜLTÜREL-EVRENSEL DEĞERLER BAĞLAMINDA GÜLTEN DAYIOĞLU‟NUN
CAMBAZ PARASI, VIRGINIA WOOLF‟UN YAġLI KADIN VE PAPAĞAN ESERĠNĠN
ĠNCELENMESĠ
ÖZET
Çocuk edebiyatı ürünlerinin dayanağını evrensel değerleri içermesi oluĢturur. Belirli bir
kültürün taĢıyıcısı olan yazarın bundan hareketle tüm insanlığın benimsediği evrensel
değerlere ulaĢabilmesi yetkinlik gerektiren bir beceri gerektirir. BaĢarılı çocuk edebiyatı
yazarları, eserleriyle tüm çocuklara seslenebilen, etkisi sınırları ve coğrafyaları aĢan bir
değere sahiptir. Çocuk kitapları herhangi bir ayrımcılık yapmadan tüm okuyuculara seslenen,
onlara insanlığın temel değerlerini aĢılayan birer kültür ve eğitim aracıdır. Bu nedenle çocuk
kitaplarında evrensel değerler özenle iĢlenmeli, çocukların zihninde değer-kültür çatıĢmasına
yol açacak tutumlardan kaçınılmalıdır.
Ülkemizde çocuk kitaplarının sayısı her geçen gün artmakta, ancak niceliksel artıĢın niteliğe
yeterince yansımadığı görülmektedir. Virginia Woolf‟un YaĢlı Kadın ve Papağan adlı çocuk
kitabında „akraba ölümüne sevinme‟ yer alırken, Gülten Dayıoğlu‟nun Cambaz Parası‟nda
„hak yememe, vicdani rahatlık‟ anlatılmaktadır.
Bu çalıĢmada Virginia Woolf‟un YaĢlı Kadın ve Papağan ile Gülten Dayıoğlu‟nun Cambaz
Parası adlı eserleri doküman incelemesi yöntemiyle incelenecek ve kültürel-evrensel değerler
çerçevesinde karĢılaĢtırılmaya çalıĢılacaktır.
ANAHTAR KELĠMELER: Çocuk edebiyatı, kültürel-evrensel değerler, YaĢlı Kadın ve
Papağan, Cambaz Parası
THE ANALYSIS OF VIRGINIA WOOLF‟S THE WIDOW AND THE PARROT, GÜLTEN
DAYIOĞLU‟S THE MONEY PAYING FOR ACROBAT BASED ON CULTURALUNIVERSAL VALUES
ABSTRACT
Children‟s literature is based on the universal values of its products. The ability of a writer
who is a particular cultural carrier to achieve universal values that all humanity adopts in this
way requires competence which requires competence. Successful children‟s literature authors
have a value that exceeds the boundaries of influence and geography, which can be said to all
children with their books. Children‟s books are a means of culture and education that appeals
to all readers without any discrimination and overcomes the basic values of humanity. For this
reason, universal values should be carefully handled in children‟s books and avoid attitudes
that would lead to a conflict of value-culture in children‟s minds.
The number of children‟s books in our country is increasing day by day, but it seems that the
quantitative increase does not adequately reflect the quality. In the children‟s book of Virginia
Woolf‟s The Widow and The Parrot „happiness in the death of relatives‟ is entitled, on the
contrary Gülten Dayıoğlu‟s The Money Paying For Acrobat „respect for the right,
conscientious comfort‟ is told.
In this study, the books of Virginia Woolf‟s The Widow and The Parrot and Gülten
Dayıoğlu‟s The Money Paying For Acrobat will be examined through the document analysis
method and will be tried to be compared within the context of cultural-universal values.

KEY WORDS: Children‟s literature, cultural-universal values, The Widow and The Parrot,
The Money Paying For Acrobat
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BESTEKÂR SULTANLARIN OSMANLI MUSĠKĠSĠNE KATKILARI
ÖZET
Osmanlı Ġmparatorluğu tarihin sayılı iz bırakmıĢ medeniyetlerinden birisidir. YaklaĢık 600
yılı kapsayan tarihinde sadece askeri ve ekonomik bir güç olmakla kalmamıĢ, büyümesi ve
güçlenmesine paralel olarak biçim ve estetiğini de geliĢtirerek kültürel bir kimlik kazanmıĢtır.
Tarih içinde kendi köklü geleneğini oluĢturmuĢ, tarihsel ve kültürel yapısına uygun olarak her
alanda olduğu gibi müzik alanında da arkasında zengin bir miras bırakmıĢtır.
Osmanlı Sarayı devletin sadece askeri, siyasi ve iktisadi olarak değil, fikir ve sanat hayatını da
yöneten bir merkez olmuĢtur. Saray aynı zamanda hanedan mensuplarının ve devlet
adamlarının yetiĢtirildiği, askeri eğitimden- güzel sanatlara pek çok alanda eğitim veren çok
yönlü büyük bir okuldur. Burada, Ģiir ve hat sanatları gibi müzik de Osmanlı Sultanlarının
eğitimlerinin ayrılmaz bir parçası olmuĢtur.
Osmanlı Musikisi, Batılıların “ulvi bir güzellik” olarak tanımladıkları Osmanlı Sanatı‟nın
seste zuhur etmiĢ halidir. Osmanlı Sultanları, Osmanlı‟nın yüzlerce yıllık tarihi içerisinde
müziğe karĢı duyarsız kalmayan, sanatçı ve ilim adamlarını koruyup kollayan, müzik
meclisleri ve müzik teorisi çalıĢmalarını himaye eden büyük insanlardır. Sadece birer
dinleyici veya hami olarak değil, bizzat bestekâr olarak da müziğe katkıda bulunmuĢlardır.
Bu araĢtırmada, müzik ve müzik teorisi çalıĢmalarını himaye etmelerinin yanı sıra bestekâr
olan Osmanlı Sultanları ele alınarak Osmanlı Musikisi ‟ne olan etkileri ve katkıları
açıklanmaya çalıĢılmıĢtır.
ANAHTAR KELĠMELER: Osmanlı‟da müzik, Bestekâr Sultanlar, Osmanlı‟da müzik eğitimi,
Müzisyen Sultanlar, Osmanlı Ġmparatorluğu.

CONTRIBUTIONS OF COMPOSER SULTANS TO OTTOMAN MUSIC
ABSTRACT
Ottoman Empire is one of the few civilizations in the history, which left tracks behind it. It
was not only a military and econmical power but also gained a cultural identity with
developing its format and aesthetics in parallel to its growth and consolidation in its history,
which approximately covers a period of 600 years.It formed its rooted tradition in the course
of time, and left a rich heritage behind in the area of music, like in all areas according to its
historical and cultural structure.
Ottoman Palace was a headquarter, which was governing not only military, political and
economical but also notion and artistic life. Palace was also a huge school, where dynasty
members and statesmen were raised and rendering education in various areas from military
training to fine arts. In there, music, like poetry and calligraphy, was an integral part of the
trainings of Ottoman Sultans.
Ottoman Music is the occurrence form of Ottoman Art in voice, which was descibed as “a
divine beauty” by Western people. Ottoman Sultans were great persons, which were not deaf
to music and protecting and defending artists and scientists as well as patronizing musical
chambers and musical theory studies, within the history of Ottoman for centuries. They

contributed to music not only as an auditeur and patron but also a composer in person.
In this study, Ottpman Sultans, who were not only patronizing music and music theory but
also a composer, were discussed and their contributions as well as impacts on Ottoman Music
were tried to be described.
KEY WORDS: Music in Ottoman, Composer Sultans, Music training in Ottoman, Musician Sultans,
Ottoman Empire.
&&&&&&&&

Öğr. Görv. AyĢe Özlem AKDENĠZ

Anadolu Üniversitesi / EskiĢehir
ENDERUN-Ġ HÜMAYUN‟DA MÜZĠK EĞĠTĠMĠ
ÖZET
Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun yaklaĢık altı yüzyıl boyunca varlığını sürdürebilmesinin en
önemli sebeplerinden biri eğitime vermiĢ olduğu önem ve kendi kültürel kimliğine özgü
kurmuĢ olduğu eğitim sistemidir. Bu büyük devlet, askeri, idari, hukuki, ekonomik ve sosyal
alanlarda olduğu gibi eğitim ve öğretim alanında da büyük geliĢmeler sergilemiĢtir. Türk
devlet geleneği ve kültürü içerisinde zamanla zenginleĢen ve saray tarafından da destek gören
müzik ise bu eğitim sisteminin önemli bir unsuru olmuĢtur.
Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda müzik eğitimi ülke sınırları içerisinde yayılmıĢ çeĢitli eğitim
kurumları tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Bunların içerisinde Enderun-i Hümayun Mektebi,
Osmanlı eğitim sisteminin en önemli müessesesidir. Devletin kudretini, askeri ve idari nizamı
güçlendirmek ve muhafaza edebilmek amacı ile nitelikli insan yetiĢtirmek için kurulmuĢ bir
saray eğitim kurumudur. Enderûn-i Hümâyun yüksek seviyede eğitim veren, çeĢitli
kabiliyetlerin tespit edilerek değerlendirildiği, idari, siyasi ve sanatsal bilimlerin uygulamalı
olarak öğretildiği, yüksek ve kaliteli devlet yöneticisi ve sanatkârlar kadroları oluĢturmak
amacı ile yüzyıllar boyunca hizmet vermiĢ bir merkezdir.
Bu araĢtırmada, Enderun-i Hümayun Mektebi‟nde uygulanan müzik eğitiminin iĢleyiĢi,
düzeni ve kullanılan öğretim metotları incelenerek müzik eğitiminin yapısal özelliklerinin
genel bir değerlendirmesi yapılmıĢ ve bu kurumun Osmanlı müziği üzerindeki etkisi ve önemi
açıklanmaya çalıĢılmıĢtır.
ANAHTAR KELĠMELER: Osmanlı Ġmparatorluğu, Enderun-i Hümayun, Osmanlı Sarayı,
Müzik Eğitimi, Müzik.
MUSIC TRAINING in ENDERUN-Ġ HUMAYUN ( PALACE SCHOOL)
ABSTRACT
One of the most important reasons why Ottoman Empire lasted for about six centuries was
attaching importance to education and training system, which was established unique to its
cultural identity. This great state showed great developments in education and training areas
like military, administrative, legal, economical and social areas. Music, which enriched in
time within Turkish state tradition and culture as wel as supported by the Palace, was an
important element of this training system.
Music training in Ottoman Empire was realized by various educational institutes, which
spreaded within the territoris of the country. Among these, Enderun-i Hümayun Mektebi
(Palace School) is one of the most important entities of the Ottoman educational system. It is
a palace training institute, which was founded for training qualified persons in order to
strengthen and maintain the power of the state as well as militaristic and administrative order.
Enderûn-i Hümâyun is a center, which rendered its services for centuries for the purpose of
raising statemen and artists staff with high qualifications and high quality, where high degree
trainings was rendered, various abilities were determined and assessed as well as
administrative, political and artistic sciences were practically instructed.
In this study, operation and order of music training, applied in Enderun-i Hümayun Mektebi

(Palace School), as well as applied training methods were discussed, and a general assessment
of the structural features of musical training was assessed, and importance as well as impact
of this institution on Ottoman music were tried to be described.
KEY WORDS: Ottoman Empire, Enderun-i Hümayun (Palace School), Ottoman Palace,
Music Training, Music.
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ENFAL SURESĠ 39. AYETĠN DĠNĠ MOTĠFLĠ ġĠDDETĠN MEġRUĠYET KAYNAĞI
OLARAK KULLANILMASI
BĠLDĠRĠ ÖZETĠ:
Kur‟an‟ı Kerim Ġslam dininin temel esaslarını teĢkil eden ilkeler içermektedir. Bu ilkeler
insanlara dünya ve ahiret mutluluğu vadeden teolojinin kaynağını oluĢturmakla birlikte,
insanlar arası iliĢkilerin düzenlenmesine, toplumsal düzenin oluĢumuna ve kurumsallaĢmasına
zemin hazırlamaktadır. Ancak Kur‟an ayetlerinin Allah‟ın murad ettiği mananın dıĢında
yorumlanması, toplumları din kaynaklı kaotik sonuçlara sürükleyebilmektedir. Enfal Suresi
39. ayette geçen “Dünyada fitne kalkıncaya, din yalnız Allah‟ın oluncaya kadar savaĢın!...”
ifadesi farklı gerekçelerle dini motifli Ģiddetin kaynağı olarak görülmüĢ, toplumsal nizamı
bozan tutum ve davranıĢlara sebep olmuĢtur. Ayetin nüzul sebebinin tam anlaĢılmaması
nedeniyle ortaya çıkan bu durum, dini argümanlara verilen durağan refleksle
meĢrulaĢtırılmaya çalıĢılmıĢtır. Dini ilkeleri ileri sürerek Ģiddetin meĢrulaĢtırılmaya
çalıĢılmasına karĢın, anılan ayetin müfessirler tarafından nasıl yorumlandığı, ayette ifade
edilen savaĢın hangi durumlarda baĢvurulabilecek bir davranıĢ olduğu hususunda doğru
anlama çabası içerisine girilmesi gerekmektedir. Bu anlamda çalıĢmamızın amacı ayetin nüzul
sebebiyle birlikte müfessirler tarafından nasıl yorumlandığı ve ayette kasdedilen mananın ne
olduğuyla ilgili doğru bilgiye ulaĢmaktır.
ANAHTAR KELĠMELER: Din, ġiddet, MeĢruiyet, Toplum.
SURAH AL-ANFAL 8/39. VERSES USED AS A LEGITIMACY SOURCE OF
RELIGIOUS MOTIVATED VIOLENCE
ABSTRACT
The Qur'an contains principles that constitute the basic principles of Islam. These principles
lay the foundation for the formation of social order, institutionalization, and the regulation of
human relations, together with the creation of the source of theology through the happiness of
the world and the Hereafter. However, the interpretation of the Qur'anic verses in the sense of
God's reasoning can lead societies to chaotic consequences of religion. Surat Al-Anfal has
been seen as a source of religious motivated violence for various reasons, causing attitudes
and behavior that disturb the social order, as stated in the 39th verse, "Until there is no
mischief and fight them but if they cease and the religion becomes Islam all of it for Allah…”.
This situation, which has arisen due to the incomplete understanding of the cause of the verse,
has been tried to legitimize with the static reflex given to the religious arguments.
In spite of attempting to legitimize violence by advocating religious principles, it is necessary
to try to understand correctly how the interpreted verse is interpreted by the commentators,
and in what situations the war that is expressed in the future can be applied. In this sense, our
purpose of studying is to reach the right information about how the commentator interprets
the meanings of the verses and what the meanings are supposed to mean.
KEY WORDS.Religion, Violence, Legitimacy, Society.
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AHĠLĠKTE TOPLUMSAL AHLAK VE MESLEK AHLAKI
ÖZET
Her toplum, mensuplarının ihtiyaçlarını karĢılarken, fertlerin birbirine karĢı sorumluluklarının
bilincinde olmaları için bazı değerler telkin eder. Bu değerler çerçevesinde fertlere bazı ahlaki
mükellefiyetler getirir. Bu mükellefiyetler toplumsal kurallarla düzenlenir. Ahlak kurallarının
bulunmadığı ya da riayet edilmediği toplumlarda fertler arasında güven sağlamak ve onları bir
arada yaĢatmak imkânsız hale gelir. Bu genel ahlak kurallarının yanında bir teĢkilat ahlakına
da ihtiyaç duyulur. Buna kısaca meslek ahlakı denebilir. Anadolu topraklarında bir taraftan
yerleĢik hayata geçmeye çalıĢırken, bir taraftan da yeni bir toplum kurmaya çalıĢan
milletimiz, bir meslek ahlakına da ihtiyaç duymuĢtur. 13. Yüzyılda Ahi Evren‟in çabalarıyla
Kayseri‟de kurulan esnaf teĢkilatı, tam da bu ihtiyacı karĢılamıĢtır.
Son derece iyi bir eğitim sürecinden geçen ve asıl mesleği dericilik olan Ahi Evren, zaten
teĢkilatçı olan ve bilime değer veren Selçuklu yöneticilerinin dikkatini ve desteğini
celbetmiĢtir. Kurduğu teĢkilatta hem toplumsal ahlaka, hem de meslek ahlakına çok önem
veren Ahi Evren, bu iĢin iyi bir eğitimle mümkün olacağının farkındadır. Hem Ġslami, hem de
iyi bir felsefi eğitim alan Ahi Evren‟in, kurduğu esnaf teĢkilatında meslek ahlakının yanında
toplumsal ahlakı da önemsemesi, onun toplumun bir bütün olduğu ve toplumsal
bütünleĢmenin, toplumun bütün kurumlarında gerçekleĢmesiyle sağlanabileceğinin de
farkında olduğunu göstermektedir.
Bu tebliğde Ahi Evren‟in, 13. Yüzyılda kurduğu Ahilik‟te toplumsal ahlak ve meslek ahlakını
nasıl oluĢturup pekiĢtirdiği hakkında bilgi verilecektir.
ANAHTAR KELĠMELER: Ahi Evren, Ahilik, Eğitim, Toplumsal Ahlak, Meslek Ahlakı.
SOCIAL AND PROFESSIONAL ETHICS IN AHI-ORDERS

ABSTRACT
Each society, while meeting the needs of its members, suggests some values to be aware of
the responsibilities of the members to each other. Within the framework of these values, some
moral obligations and responsibilities are given to each individuals. These obligations are
regulated by social rules. It becomes impossible to establish mutual trust among the
individuals or to live together in communities where the rules of morality are not found or are
not respected. In addition to these general moral codes, an ethical organization is also needed.
This can be briefly referred to as professional ethics. While trying to pass on the established
resurrection from the one side in the Anatolian territory, we also needed a professional ethic.
In the thirteenth century, the artisan organization which was established in Kayseri by the
efforts of Ahi Evren, met this need exactly. Ahi Evren, who had a very good education and

being leather man, took attention of Seljuk leaders who had a high opinion of science, cared
for and supported of this organization later on. Ahi Evren, who attached great importance to
both social morals and professional ethics in his organization, realized that this work would be
possible with good education. That Ahi Evren had both the Islamic and the good
philosophical education shows Ahi Evren was well aware of the social ethics of professional
ethics as well as professional morality, society was a whole and that social cohesion could be
achieved in all institutions of society.
In this paper, it will be given information about how Ahi Evren created and strengthened
social ethics and professional ethics in Ahi-order established in the 13th century.
KEY WORDS: Ahi Evren, Ahi-Order, Education, Social Ethics, Professional Ethics.
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FÜTÜVVETNAMELERDEKĠ DĠNĠ VE AHLAKĠ DEĞERLER
ÖZET
Ahiliğin, ilkelerini dinin temel kaynaklarından alan nizamnamelerine Fütüvvetname denilmiĢ
ve bu eserlerde Ahiliğin sosyo-kültürel ve ahlaki kurallarına iliĢkin bilgilere yer verilmiĢtir.
Ahilik teĢkilatına girecek kiĢilerin öncelikle bu kitaplarda yazılan dini ve ahlaki ilkelere
uygun davranmaları istenmiĢtir. Fütüvvetnamelere göre, teĢkilat mensuplarında affedicilik,
alçakgönüllülük, cömertlik, vefa, emniyet ve sadakat gibi niteliklerin bulunması beklenirdi.
Söz konusu ahlaki nitelikler karĢısında teĢkilat mensuplarında bulunması asla hoĢ
görülemeyecek yalan, gıybet, hile, zina ve içki gibi bir takım erdemsizliklerden de söz
edilirdi. Bu erdemsiz davranıĢlardan herhangi birini yapmıĢ olmak, meslekten atılmayı
gerektirirdi. Bu çerçevede Fütüvvetnamelerde, kimlerin teĢkilata mensup olabilecekleri, hangi
sınıfların ise teĢkilata kabul edilmeyeceklerine iliĢkin genel ve özel ilkeler ayrıntılı biçimde
iĢlenmiĢtir. Ahilik teĢkilatına üye olanların yukarıda sayılan ahlaki erdemlerin yanı sıra,
sosyal dayanıĢma ve hizmet, samimiyet, Allah'tan baĢkasına kul olmama, insan sevgisi, iyi
niyet, bencillikten ve kibirden uzaklaĢma; hürriyet ve kanaat, dürüstlük, sürekli geliĢme ve
yenilenme, geçimli olma, hürmet, merhamet, iyi kalplilik gibi niteliklere de sahip olmaları
istenmiĢ ve bu nitelikler fütüvvetin baĢlıca özellikleri arasında sayılmıĢtır. Fütüvvetnamelerde
bahsedilen fütüvvetin çerçevesi “Hz. Peygamberin sünnetine tabi olmak” Ģeklinde çizilmiĢtir.
BaĢka bir ifadeyle dini ve ahlaki değerlere uygun bir hayat sürmek fütüvvet anlayıĢının
temelini oluĢturmuĢtur. Bu tebliğde, Fütüvvetnamelerdeki dini ve ahlaki değerlerin ahilik
teĢkilatı mensuplarının tutum ve davranıĢlarına yansımaları farklı boyutlarıyla
incelenmektedir.
ANAHTAR KELĠMELER: Ahilik, Fütüvvet, Fütüvvetname, Dini ve Ahlaki Değerler.
RELIGIOUS AND MORAL VALUES IN FÜTÜVVETNAMES

ABSTRACT
Ahi-order‟s regulations whose principles are taken from the basic sources of religion, are
called Fütüvvetnames and in these works, the socio-cultural and moral rules of the ahi-order
are given. It is desirable that those who will attend to the organization of Ahi-order should
first comply with the principles of religion and ethics written in these books.
According to Fütüvvetnames, members of the organization are expected to find qualities such
as forgiveness, humility, generosity, loyalty, safety and loyalty. On the other hand, there are
also mentioned of some virtues such as lie, grief, deceit, adultery and drink that will never be
welcomed by members of the organization in the face of such moral qualities. Doing any of
these virtuous acts requires being ostracized from that profession. In this framework, the
general and specific principles regarding who can be members of the organization and which
classes aren‟t accepted are detailed in the Fütüvvetnames. In addition to the moral virtues

mentioned above, those who are members of the Ahi-order organization, are asked to have
qualities such as social solidarity and service, sincerity, non-allegiance to other than Allah,
human love, good will, selfishness, free opinion, honesty, continuous improvement and
renewal, being able to live, respect, compassion, good heartedness, and these qualities are
among the main features of Fütüvvetnames.
The framework mentioned in the Fütüvvetnames‟ is determined by. “Being subject to the
Sunnah of the Prophet Muhammed”. In other words, living a life consistent with religious and
ethical values constituted the basis of the concept of tolerance/Fütüvvet. In this paper, the
reflections of religious and ethical values in Fütüvvetnames on the attitudes and behavior of
the members of the Ahi-order organization are examined in different dimensions.
KEY WORDS: Ahi-order, Futüvvet, Futüvvetname, Religious and Moral Values.
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TEREKE DEFTERLERĠNE GÖRE OSMANLI‟DA AĠLE HAYATINA KISA BĠR BAKIġ:
KONYA ÖRNEĞĠ (1669-1670)
Özet
Osmanlı sosyal araĢtırmaları arasında temel kaynaklardan biri de hiç Ģüphesiz ki ġer‟iyye Sicilleri
arasında yer alan tereke kayıtlarıdır. Tereke kayıtları, ait olduğu döneme ait yaĢanan hayatın bütün
yönleriyle ele alınması açısından büyük bir önem arz etmektedir.
Bu çalıĢmada 1669-1670 yıllarını kapsayan ġer‟iyye Sicili‟nden yararlanarak bu defterde çok sayıda
bulunan tereke kayıtlarından, Konya‟da aile yapısı belirlenmeye çalıĢılacaktır. Belirlenen dönemde
kadın, çocuk sayısı, dönemin Müslim ve gayr-ı Müslim nüfus arasındaki farkların ortaya çıkarılması
hedeflenmiĢtir. Böylece, Osmanlı aile yapısı ve kültürü Konya bağlamında değerlendirilmeye
çalıĢılacaktır.
Anahtar Kelimeler: ġer‟iyye Sicilleri, Osmanlı, Konya, Aile.

A BRIEF OVERVIEW OF THE FAMILY LIFE IN OSMANLI ACCORDING TO THE LIBRARY

BOOKS: KONYA EXAMPLES (1669-1670)
Abtract
One of the main sources among the Ottoman social researches is undoubtedly the terrestrial
records which are among the Legislative Registry. Tereke's records are of great importance in terms of
taking care of all aspects of life that belong to the turn of which it belongs
In this study, the family structure will be tried to be determined in Konya by using the
Legislative Registry, which covers 1669-1670 years.It was aimed to reveal the differences between the
female, the number of children, the period Muslims and the non-Muslim population in the determined
period. Thus, the Ottoman family structure and culture will be tried to be evaluated in the context of
Konya.
Keywords: Legislative Registry, Ottoman, Konya, Family.
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Mehmed b. Yusuf Antali‟nin Besmele Tefsirinin Kritiği
ÖZET
Bu bildiride Osmanlı Dönemi alimlerinden Mehmed b. Yusf Antali‟nin yazma halinde
bulunan Besmele tefsiri yöntem ve içerik bakımından kritik edilecektir. Öncelikli olarak
müellif Mehmed b. Yusuf‟un hayatı ve ilmî kiĢiliği hakkında bilgi verilecektir. Ardından
yöntem ve içerik bakımından eserin incelenmesi gerçekleĢtirilecektir. Müfessir besmeleyi üç
baĢlık altında tefsir etmiĢtir. Bu baĢlıklar; Besmelenin hattı ve bazı harflerindeki rumuzlar,
besmelenin kelimelerinin iĢtikakı ve i„râbdan meydana gelmektedir.
Bildiri kapsamında müfessirin besmelenin hattı hakkında verdiği bilgiler, rumuz iddiası ve
i„râb tercihleri kritik edilecektir.
ANAHTAR KELĠMELER: Besmele, tefsir, rumuz, iĢtikak, i„râb.
The Critic of Mehmed b. Yusuf Antali‟s Tafsir of Basmala
ABSTRACT
In this paper Mehmed b. Yusuf Antali‟s handwritten tafsir of Basmala will be criticised with
regard to it‟s method and contend. Primarily, information will be given about Mehmed b.
Yusuf‟s life and his identity as a scholar. After that, the work will be examined with regard to
it‟s method and contend. The mufassir has covered the basmala under three headings. These
headings are such; calligraphy of baĢmala and some signs of it‟s letters, the etymology of
words of baĢmala and finally it‟s i‟rab. In this paper, we will examine the information given
by the mufassir about calligraphy of basmala and his claim about signs and also his i‟rab
preferences.
KEY WORDS : Basmala, tafsir, signs, etymology, i‟rab.
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Mu„rib Sinan‟ın ZemahĢerî HaĢiyesinin Kritiği
ÖZET
Osmanlı Devleti döneminde KeĢĢâf üzerine çok sayıda haĢiye yazılmıĢtır. Bu haĢiyelerin bir
kısmı tefsirin tamamını kapsarken, bir kısmı da belirli sure veya ayetlerini kapsamaktadır.
Mu„rib Sinan olarak tanınan Muhammed Ġbn Ġbrahim‟in hicrî 1080 yılında yazdığı “Risâle
„alâ keĢfi‟l-KeĢĢâf” adlı hâĢiye Mü‟minûn Suresi‟nin bir bölümüne yöneliktir. Bu yazmada
Arap Sinan KeĢĢâf tefsirinin bu bölümünde geçen mut„a nikahının haram oluĢuna yönelik
açıklamaları ele alıp değerlendirmiĢtir. ZemahĢerî bu ayette mut„a nikahının haram kılındığına
bu ayette bir delilin olmadığını belirtmiĢtir. Mu„rib Sinan Mantık ilminden de yararlanarak
ZemahĢerî‟nin yorumuna eleĢtiride bulunmuĢtur. Bu araĢtırmada Mu‟rib Sinan‟ın tefsir
yöntemine ve ZemahĢerî ile örtüĢtüğü veya ters düĢtüğü noktalara iĢaret edilecek ve bunların
nedenleri saptanmaya çalıĢılacaktır.
ANAHTAR KELĠMELER: Tefsir, HaĢiye, Mantık, Nikah, Mut„a
The Criticism of Arab Sinan‟s Scholium to Zamakhshari‟s Tafsir
ABSTRACT
During the Ottaman period, a large number of scholiums were written to Kashshaf. While
some of those scholiums cover the whole tafsir, others cover only certain surahs or verses.
"Risâle 'alâ keĢfi'l-Kashshâf", written in 1080 hijri, by Muhammad Ibn Ibrahim- known as the
Mu„rib Sinan - refers to a section of the surah al-Mu‟minûn. In this manuscripts, Mu„rib
Sinan, discussed and assessed the explanations which expressed in this part of Kashshaf
toward unlawfulness of Mut‟a marrriage.Zamahshari stated that there is no evidence, in this
verses, that the mut‟a marriage has been prohibited.Benefited form the logic as well, Mu„rib
Sinan has criticized Zemahshari's interpretation. In this paper, will be poind out the exegetical
method of Arab Sinan and his coincidences or conflicts with Zamakhshari and their causes
will be tried to be determined.
KEY WORDS: Exegetics, scholiums, logic, marriage/nuptials, mut‟a.
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Ġngiltere‟de Kapitalist DönüĢüm Süreci (1500-1914): Devletin Rolü
ÖZET
Bu çalıĢmanın amacı, Ġngiltere‟de yaĢanan kapitalist dönüĢüm ve „yakalama‟ sürecini,
devletin rolü açısından incelemektir. ÇalıĢmanın kapsamı ve bağlamı gereği, çoğulcu bir
metodolojik perspektif tercih edilmiĢ ve kavramsal, istatistiksel, karĢılaĢtırmalı ve tarihsel
yöntemlerden, çalıĢma boyunca, yeri ve bağlamına göre yararlanılmıĢtır.
Ġngiltere‟de devletin oynadığı rol, küresel iktisadi düzenlemelerle etkileĢimin çizdiği
bir genel bağlam içinde, farklı alt dönemlerde değiĢmeler gösteren fiili iktisadi politikaların
(liberal ve müdahaleci yönelimler bütünü, sanayileĢme, dıĢ ticaret ve yenilik politikaları,
korumalar, tarifeler, beĢeri sermaye gibi) en genel çizgilerine referansla incelenmeye
çalıĢılmıĢtır. Ayrıca, “Ġngiliz” örneği açısından önemli olmuĢ görünen askeri yayılma ve
diplomasi gibi süreç ve boyutlar da incelemeye dâhil edilmiĢtir.
ÇalıĢmanın spesifik olarak öne çıkardığı temel soru, “Ġngiltere‟de gerçekleĢen
kapitalist tipte zenginlik ve güç birikimi açısından nasıl bir iktisadi politika ve yönelimler
bütünü belirleyici olmuĢtur?” biçimindedir. Ġnceleme neticesinde, söz konusu soru,
Ġngiltere‟deki kapitalistleĢme süreci açısından, “küresel piyasa ağlarına, her geçen zaman için,
marjda daha yüksek getirili iktisadi faaliyetlerin üretimi ekseninde eklemlenmeyi özendiren
“liberal” ve “müdahaleci” iktisadi uygulamaların pragmatist bir birlikteliği belirleyici
olmuĢtur” biçiminde cevaplanmıĢtır.
ANAHTAR KELĠMELER: Ekonomi Politikaları, Liberal Politikalar, Müdahalecilik,
Yenilik, SanayileĢme, BeĢeri Sermaye.

The Capitalist Transformation In The United Kingdom (1500-1914): The Role Of The State
ABSTRACT
The aim of this study is to examine the capitalist transformation in the United Kingdom in
terms of the role of the state. The content and context of the study requires a pluralistic
methodological perspective and accordingly this article has benefited varioulsy from,
depending on the issue and the context, conceptual, statistical, comparative and historical
methods, throughout the study.
The role played by the state in the United Kingdom is analysed through a study of the general
lines of actual economic policies (such as liberal and interventionist orientations,
industrialization, foreign trade and innovation policies, protections, tariffs, human capital) that
vary in different sub-periods in their details while mutually transformed by a given global
economic regime. In addition, processes and dimensions of, such as, military expansion and
diplomatic acts, which seem to be specifically important in the “British” case, are also
included in the study.
The basic question, ultimately, that this study specifically puts forward is: “What kind of
economic policies and trends lay the ground for the capitalistic accumulation of wealth and
power in the United Kingdom?” On the basis of the analysis presented below, the answer to
the above question is that in terms of the United Kingdom capitalist transformation, “a

pragmatic combination of liberal and interventionist economic policies that encourage
integration with global market networks on the basis of only such economic activities that
always secure increasing returns was detrimental.
KEY WORDS: Economic Policies, Liberal Policies,
Industrialisation, Human Capital.
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FEYYAZ KAYACAN‟IN ġĠġEDEKĠ ADAM ÖYKÜSÜNDE GERÇEKÜSTÜCÜLÜK
Özet
1950 kuĢağı öykücülüğümüzün güçlü isimlerinden Feyyaz Kayacan, gerek tema, gerek
dil ve anlatım yönünden modernist öykü anlayıĢının baĢarılı örneklerini vermiĢtir. O, sıkıntılar
içinde boğulan modern insanın açmazlarını, yalnızlığını, yabancılaĢmasını ve kabul görme
arayıĢını çoğunlukla „hiçlik‟ bağlamında, kapalı, soyut ve metaforlarla dolu bir dille
anlatmıĢtır. Kayacan, öykülerini kurgularken, yirminci yüzyılın baĢlarında ortaya çıkan, akıl,
sağduyu ve mantığı değersiz kılarak imgelem gücünü ve bilinçaltını öne çıkaran
gerçeküstücülükten de yararlanmıĢtır.
Gerçeküstücü (sürrealist) unsurlar yazara, modern insanın kapıldığı anlamsızlığı olağanüstü
olaylara ve durumlara yer vererek, serbest çağrıĢımla ve derin bir alay duygusu ile algılama,
anlatabilme imkânı sunmuĢtur. Feyyaz Kayacan, ġiĢedeki Adam öyküsünde kahramanının
dünyanın nesnel kuralları içinde anlatamadığı tüm hallerini gerçeküstücülüğün anlatım
olanaklarından faydalanarak anlatır. Bu çalıĢma, Feyyaz Kayacan‟ın yalnızlık ve
yabancılaĢmanın sonucu olarak toplumda yer edinemeyen bireyin trajedisini dile getirirken
gerçeküstücü tutumu öyküsüne ne ölçüde yansıttığını tartıĢmayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Feyyaz Kayacan, Gerçeküstücülük, Ġroni, Yalnızlık, YabancılaĢma,
ġiĢedeki Adam
SURREALĠSM IN FEYYAZ KAYACAN‟S ġĠġEDEKĠ ADAM NARRATION
ABSTRACT
Feyyaz Kayacan, one of the strongest names of our 1950 generation storytelling, has
given successful examples of modernist story understanding in terms of theme, language and
narration. He has described the dilemma of modern man strangled in distress, the isolation,
the alienation, and the search for acceptance in an abstract and metaphoric way, mostly in the
context of 'nothingness'.
Kayacan has also benefited from surrealism, which emphasized imagination and
subconsciousness, in the early twentieth century, while devising the narratives, making
intellect, common sense and rationalism worthless. Surrealist elements have provided the
opportunity to perceive and narrate with a free association and a deep sense of ridicule by
including in the extraordinary events and situations of the writer, the meaninglessness of the
modern man.
Feyyaz Kayacan tells all the situations that her hero can not express in the objective rules of
the world, using the possibilities of narratives of surrealism. This study aims to discuss the
extent to which Fayyaz Kayacan reflects the traumatic tragedy of the individual who cannot
take place in society as a consequence of loneliness and alienation.
Keywords: Feyyaz Kayacan, Surrealism, irony, loneliness, alienation, ĢiĢedeki adam
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Doç. Dr. Halide ASLAN
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ANADOLU MECMUASINDAKĠ “ANADOLU KADIN/I-LIĞI” MAKALELERĠ IġIĞINDA
TÜRK KADINI
ÖZET
Anadolu mecmuasında Ziyaeddin Fahri (Fındıkoğlu) ve Hayreddin Necib‟in yayımlamıĢ
olduğu “Anadolu Kadınlığı” ve “Anadolu Kadını” baĢlıklı makaleleri hem mecmua açısından,
hem Türk kadınının Osmanlı sonu ve Cumhuriyet baĢı dönemlerindeki görünümlerine
sosyolojik ve tarihi bir bakıĢ açısı sunması açısından literatürde önemli yer tutmaktadır.
Osmanlıca harfler ile ĠSAM‟da Osmanlıca Makaleler veri tabanında yer alan makaleler
değerlendirilerek Türk kadını hakkında küçük bir değerlendirme yapılması bu çalıĢmanın
amacını oluĢturmaktadır.
Bu tebliğde, çerçeve Ziyaeddin Fahri ve Haydar Necib‟in adı geçen makaleleri etrafında
çizilmiĢ, çok geniĢ olan bu konuya, sadece bu açıdan bir değerlendirme yapılmaya
çalıĢılmıĢtır. Aynı dönemde yazılmıĢ makale ve risalelerden de faydalanma yoluna gidilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Anadolu Mecmuası, Ziyaeddin Fahri, Haydar Necib, Anadolu kadınlığı,
Türk kadını, Osmanlı-kadın, Cumhuriyet-kadın.
TURKISH WOMEN IN THE RISE OF THE "ANATOLIAN WOMAN" ARTICLES IN
THE ANADOLU MAGAZINE

ABSTRACT
The articles titled "Anatolian Womanhood" in which Anatolian magazines Ziyaeddin
Fahreddin and Hayreddin Necib published are of great importance both in terms of magazines
and in terms of presenting a sociological and historical point of view to the appearance of
Turkish women at the end of the Ottoman period and during the beginning of the Republican
period. The aim of this study is to make a small evaluation about the Turkish woman by
evaluating the articles in the database of Ottoman Works in ĠSAM with Ottoman letters.
The frame was drawn around the articles mentioned by Ziyaeddin Fahri and Haydar Necib. In
the same period, articles and papers written in the same period were also utilized.
Key words: Journal of Anadolu, Ziyaeddin Fahri, Haydar Necib, Anatolian woman, Turkish
woman, Ottoman-woman, Republic-woman.
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James Joyce‟un ve Kafka‟nın Romanlarının Expresyonist ve Modernist Açılardan
KarĢılaĢtırmalı ÇalıĢması
ÖZET:
Bu çalıĢmanın amacı Ġrlandalı yazar James Joyce‟un ve Alman yazar Franz Kafka‟nın
romanlarını ekspresyonist ve modernist açılardan karĢılaĢtırmalı olarak analiz
etmektir.Ekspresyonizm, birinci dünya savaĢından sonra izlenimciliğe tepki olarak ortaya
çıkmıĢ bir akımdır.Almanya merkezli bu akım daha çok sanatsal bir akımdır.Bu nedenle olsa
gerek, bir Alman olarak Franz Kafka, bu akımı romanlarına yansıtması açısından öncelikli bir
yere sahiptir.Ekspresyonizmin yansımaları özellikle DönüĢüm ya da DeğiĢim adlı romanında
belirgin olarak göze çarpar.Kurgu romanlarında Kafka, ekspresyonist temaları ve üslupları
somutlaĢtırarak kullanır.James Joyce,psikolojik bakıĢının ve yenilikçi dilinin yanı sıra, en
önemli eseri olan Ulyses‟de bir ekpresyonist romancı olarak kabul edilebilir.
Hem Kafka hem de Joyce eserlerinde modern teknik, üslup ve kavramları kullanırlar.Bilinç
akıĢı tekniği, her iki yazarın da kullandığı önemli araçlardan biridir.Modernist ve ekpresyonist
yazarlar olarak, bir roman kahramanına ait ya da kendilerine ait olan duygusal tecrübeleri
beyinlerindeki oluĢuma göre ya da bilinaltlarına yansımasına göre anlatırlar, gerçek hayattaki
ya da doğadaki gerçekliğe göre değil.Diğer bir deyiĢle, her iki yazar da, yüzeysel gerçekliğe
göre değil, karakterlerin öznel hislerini ve tepkilerini vurgulayarak yansıtırlar.Modern hayatın
kötümser yönleri, arızaları, problemleri, Kafka tarafından olumsuz bir bakıĢ açısıyla
eserlerinde anlatılır.Kafka‟nın varoluĢçu bakıĢ açısı, eserlerinde baskın olan diğer bir
özelliktir.Kafka, insanın varoluĢunun, dehĢetini, ve belirsizliğini yansıtır.
Diğer taraftan Joyce, avangard üslubuyla, modern edebiyata katkıda bulunmuĢ bir yazardır.
Bu çalıĢma, her iki yazarın eserlerini modernist ve ekspresyonist açılardan analiz edecektir.
ANAHTAR KELĠMELER: Kafka, Joyce, modernizm, ekspresyonizm, dönüĢüm
A comparative Study of James Joyce‟s and Kafka‟s novels from expressionist and modernist
perspectives.

ABSTRACT
The aim of this study is to analyze both James Joyce‟s and Franz Kafka‟s Novels from
expressionist and modernist perspectives as a comparative study. Expressionism is a
movement which is used against the reaction of impressinism after World War I. It is an
artistic movement centered in Germany. Therefore, as a German Kafka seems to be more
original to make use of this school in his novels.
The reflection of expressionism can be seen specifically in his novel Metamorphosis. In his
fiction, Kafka embodied expressionist themes and styles. James Joyce, also besides his
psychological insight and inventive language, is considered as an Expressionist for his best
known novel Ulyses. Both Kafka and Joyce use modernist tecniques and styles and concepts
in their Works.‟ Stream of consciousness technique‟is one of the prominent means both
authors used. As modernists and expressionists, both authors seek to depict a character‟s or
his own emotional experience by representing the world or nature as it appears to his state of
mind rather than to present the world or nature in realistic ways.

In other words, both authors reflect the character‟s subjective emotions and responses on the
emphasis of them, rather than the surface reality of the subject. The pessimism of modern life,
its parables, problems are shared by Kafka‟s negative vision in his Works. Kafka‟s
existentialist perspective is another dominant charactersitic of his Works. He reflects the
horror and uncertanity of human existence.On the other hand, James Joyce contributed much
to modernist literature with his avant-garde style.The article will analyze both authors‟ works
from modernist and expressionist perspectives.
KEY WORDS: Kafka, Joyce, modernism, expressionism, metamorphosis.
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MALATYA‟DA VATAN CEPHESĠ
ÖZET
Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde baĢbakan, cumhurbaĢkanı, muhalefet lideri
olarak yer alan Ġsmet Ġnönü dokuz dönem Malatya ilinden milletvekili olmuĢtur. Malatya
halkının önemli ölçüde desteğini almıĢ olmasına ve Malatya‟ya yönelik çalıĢmalar yapmasına
rağmen Ġnönü ve Cumhuriyet Halk Partisine karĢı il içerisinde muhalefet olduğu
görülmektedir. Bu muhalefet özellikle 1958 yılında Vatan Cephesi sebebi ile gün yüzüne
çıktığı görülmektedir. Dönemin iktidarı Adnan Menderes 12 Ekim 1958 tarihinde muhalefetin
yıkıcı faaliyetlerine karĢı tüm vatandaĢları kapsayacak bir Vatan Cephesi‟nin kurulacağını
belirtmesinin ardından Malatya ili ve ilçelerinde CHP‟den istifa edenler, Demokrat Parti‟ye
ve Vatan Cephesine geçenler olmuĢtur. Bu geçiĢin nedenini ise CHP‟nin mevki makam
peĢinde olmasına iktidarın hizmetlerini küçümsemesine dayandırılmaktadırlar. Halk, ihtiyacı
olan yol köprü baraj, fabrikalar ve sağlık hizmetlerini DP‟nin yapabileceğine inanmaktadır.
CHP‟nin 25 yılda yapamadığı Ģeyleri DP‟nin iktidarı döneminde yapılmıĢ olduğuna yönelik
söylemler Malatyalıların iktidara bağlılıklarını ifade etmektedir.
Bu çalıĢmada Vatan Cephesi‟nin Malatya‟daki durumu, DP‟ye katılımlar ile ilgili
yerel basını, yerel basını, BaĢbakanlık Cumhuriyet ArĢivi‟nden edindiğimiz belgeler, telif ve
tetkik eserler dikkate alınarak ele alınmıĢtır. Ġnönü‟nün temsil etmiĢ olduğu Malatya ilindeki
siyasi kutuplaĢmayı incelemek, dönemin atmosferini, halkın beklentilerini Malatya örneği
üzerinden açıklamak çalıĢmanın esas amacını teĢkil etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Malatya, Ġnönü, Vatan, Cephe, KutuplaĢma
THE NATIONAL FRONT (VATAN CEPHESĠ) IN MALATYA

ABSTRACT
Having written his name into the political history of Turkey as a prime minister, a
president and the leader of the opposition; Ġsmet Ġnönü was elected as the member of
parliament for nine terms from the province of Malatya. Although he gained support from a
large part of the people of Malatya and carried out operations in interest of Malatya,
opposition towards Ġnönü and the Republican People's Party (Cumhuriyet Halk Partisi) within
the province could be observed. It is noted that this opposition surfaced in 1958, especially on
account of the National Front. When Adnan Menderes, as the governing power of the period,
declared in 12 October 1958 that a National Front was to be established against the
destructive activities of the opposition, a number of people in the central province and
districts of Malatya resigned from their membership to CHP and joined the Social Democratic
People's Party (Demokrat Parti) and the National Front. The reason for this changeover is
attributed to CHP chasing to acquire a seat or office and undervaluing the services of the
ruling party. The people of the time believe that DP can provide much needed roads, bridges,

dams, factories and healthcare services. Discourse around how DP, in its period of
governance, successfully provided things that CHP could not for 25 years, shows the
commitment that the people of Malatya had for the ruling party.
This study discusses the state of the National Front in Malatya, the local press
concerning those who joined DP and the local press; taking into consideration documents, as
well as copyrighted and observational works obtained from the Turkish Republican Archive
at the Prime Ministry. The study's principal aim is to investigate political polarization in the
province of Malatya, which was represented by Ġnönü, and to describe the atmosphere of the
period and the expectation of the people using Malatya as an example.
Keywords: Malatya, Ġnönü, National (Vatan), Front (Cephe), Polarization
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ĠMPARATOR I. IUSTINIANUS‟UN RECONQUISTA ĠDEOLOJĠSĠ VE AFRĠKA‟NIN
YENĠDEN FETHĠ
ÖZET
VI. yüzyıl Doğu Roma Ġmparatorluğunun dıĢ politikasında dikkat çeken en önemli
olaylarından biri Geç Antikçağ Ġmparatorlarından farklı bir duruĢ sergilemeyi baĢaran
I.Iustinianus‟un reconquista (yeniden fetih) ideolojisi çerçevesinde, Ġmparatorluğun batıda
kaybetmiĢ olduğu toprakları yeniden ele geçirmeyi amaçladığını görmekteyiz. Bu amaç
doğrultusunda, I. Iustinianus‟un ilk durağı Roma Ġmparatorluğunun dağılmasında önemli bir
rol oynayan Vandallar olmuĢtur. Germenler arasında donanmaya sahip olabilmeyi baĢaran
Vandallar, bu deniz gücünü büyük bir avantaja dönüĢtürerek 439 yılında Kartaca‟yı ele
geçirmiĢlerdir. Ġmparatorluk desteği ile tahıl üretimini ticarete dönüĢtürebilmeyi baĢararak
bölgede önemli ekonomik bir güç olabilmeyi baĢaran Kartaca‟nın Vandalların eline geçmesi,
Batı Roma Ġmparatorluk ekonomisine ciddi anlamda zarar vermiĢ ve Ġmparatorluğun
dağılmasında önemli bir rol oynamıĢtır.
I. Iustinianus (527-565) Vandalların hüküm sürdüğü Kuzey Afrika‟yı, Doğu Roma
Ġmparatorluğunun içinde bulunduğu durumun iyileĢtirilmesi için alternatif bir yol olarak
görmüĢtür. Bu bağlamda çalıĢmamız, I. Iustinianus‟un reconquista ideolojisinin, Kuzey
Afrika‟da hüküm süren Vandallar ve Doğu Roma Ġmparatorluğu üzerindeki etkisini
incelemeyi amaçlamaktadır.
ANAHTAR KELĠMELER: I. Iustinianus, Reconquista, Vandallar, Afrika
EMPEROR IUSTINIANUS I. RECONQUISTA IDEOLOGY AND RECONQUER OF
AFRICA

ABSTRACT
One of the most notable events in the foreign policy of the 6th century Eastern Roman
Empire is that Iustinianus I, who achieved a different stance from the Late Antiquity
emperors, seeks to reclaim the lands that the Empire lost in the west under the reconquista
ideology. In accordance with this purpose, the first station of Iustinianus I was Vandals who
played an important role in the collapse of the Roman Empire. The Vandals, who succeeded
in having the navy among the Germans, took Carthage in 439, turning this marine power into
a great advantage. Having succeeded in transforming grain production with commercial
support by imperial support and succeeding in becoming an important economic power in the
region, the passing of Carthage's Vandals seriously damaged the Western Roman Empire
economy and played an important role in its disintregration.
Iustinianus I (527-565) saw North Africa, where the Vandals had prevailed, as an alternative
way of improving the situation in the Eastern Roman Empire. Our work in this context seeks
to examine the influence of the reconquista ideology of Iustinianus I on the Vandals and the
Eastern Roman Empire.
KEY WORDS: Iustinianus I, Reconquista, Vandals, Africa
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Belediyelerde SiyasallaĢma Sorunu: Neden-Sonuç Analizi
ÖZET
Türk kamu yönetimi sisteminde yerelleĢme eğilimi, bir taraftan zaten önemli bir yerel
yönetim birimi olan belediyelerin önemini artırırken, diğer taraftan da belediyelerin önemli
sorunlarla karĢılaĢmalarına neden olmuĢtur. Bu sorunlardan birisi de „siyasallaĢma‟dır.
Belediyelerin siyasallaĢması, en genel anlamda belediyelerin siyasal gücün etkisi
altına girmesidir. Demokrasinin gereği olarak elbette belediye yöneticileri siyasal partiler
aracılığıyla seçilip gelirler ve belli bir siyasal partiyi veya siyasal anlayıĢı temsil ederler, fakat
halka hizmet sunmada politize olmamalıdırlar. Belediyelerin siyasallaĢmasının beraberinde
getirdiği aksaklıklara örnek olarak iĢ gücü kapasitesinin tam olarak tespit edilememesi, hizmet
sunumunun yerel halkın ihtiyaçlarına göre yapılamaması, vasıflı ve liyakatli elaman temin
edilememesi belirtilebilir. Sonuç itibariyle siyasallaĢmanın doğurduğu partizanca tutum
belediyelerin eĢit hizmet anlayıĢından yoksun çalıĢmalarına sebebiyet vermektedir.
Bu çalıĢmanın amacı, Türkiye‟de belediyelerin siyasallaĢmasının neden-sonuç analizini
yapmaktır.
ANAHTAR KELĠMELER: Kamu yönetimi, YerelleĢme, Belediye, SiyasallaĢma, Nedensonuç analizi
Politicisation in Municipalities: Causal Connection Analysis
Abstract
Decentralization tendency in the Turkish public administration system increased the
importance of the municipalities which already constitute a very important type of local
governments on one hand, but it caused important problems on the other hand. One of these
problems is „politicisation‟.
Politicisation of municipality generally means that the municipalities are influenced by the
political power. As a matter of fact the top administrators of municipalites are chosen by the
political parties and as a necessity of democracy they represent a political party or a political
mentality. But they sholudn't be politicized in terms of serving the community. As the results
of politicisation, municipalities cannot identify the whole capacity of employees, they cannot
serve towards the needs of the local community and cannot find the quality and worthy of
employees. As a conclusion, politicised behaviour of municipalities results in unequal service
mentality.
The purpose of this study is to analyse the causel connetion of politicisation of municipalities
in Turkey.

KEY WORDS: Public administration, Localisation, Municipality, Politicisation, Causal
connection analysis
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Seljuk Ewers archaeological artistic study
ABSTRACT
This study deals with a range of metal ewers, published for the first time, with never before
published, made of copper or bronze inlaid with silver, all due to the Seljuk era through the
centuries VI - VII / AD XII - XIII centuries.
The study is an attempt to shed light on the type of metal pans in the era of Seljuk,
characterized by mature and rich artwork, especially in the metal working industry which has
received a series of studies, in that era in particular, whether in eastern Iran and Khorasan
specifically or in Iraq, and Mosul in particular, which was characterized by techniques in the
industry and forming and decoration, as we shall see, One of the reasons that led me to this
study next to the dissemination of antiques for the first time, the lack of scientific study
specialist dealing with the kind of ewers - despite the many studies that have found metal
objects Seljuk - with the exception of some studies minor has published some them in the
folds of talk about antiques and other metal, without appropriation or limitation, which made
me look at the inside of Special Collections, as well as the work of Orientalist scholars to
compare.
KEY WORDS): Seljuk - Ewers – Ottoman - artistic study
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DĠVANÜ LUGATĠ‟T-TÜRK‟TEKĠ AKRABALIK ADLARININ KAZAK
TÜRKÇESĠNDEKĠ GÖRÜNÜMLERĠ
ÖZET
Akrabalık adları, bir dilin temel söz varlığı olarak kabul edilen çekirdek sözcük gruplarından
birisidir. Hemen her dilde kuĢaktan kuĢağa aktarılan bu sözcükler sözlükbilim açısından
önemli olduğu kadar toplumların sosyo-kültürel açıdan değerlendirilmesi bakımından da
önem arz etmektedir.
Divanü Lugati‟t Türk, bir sözlük olmaktan öte, 11. yy toplumunun kültür tarihini, folklorik ve
etnografik yapısını, dilini ve edebiyatını, gündelik hayatına dair söz varlığını gözlerimizin
önüne seren nadide bir eserdir. KaĢgarlı Mahmut, bu eserinde çeĢitli Türk boylarını ve
coğrafyalarını dolaĢarak, pek çok halk edebiyatı ürünü toplamıĢ, zengin bir halk kültürü ve dil
malzemesi ortaya koymuĢtur. Yazar bu yönüyle adeta bir dialektolog gibi davranmıĢ,
sözcüklerin yazı dilindeki Ģekillerinin yanı sıra ağızlardaki Ģekillerine de dikkat çekmiĢtir.
Esere aktarmıĢ olduğu bilgiler Türk toplumunu betimleyici nitelikte olup, bu bilgilerin
kaynağı yine Türk toplumunun kendisidir. Toplumu toplum yapan en önemli unsurlardan biri
olan aile hakkında da KaĢgarlı, eserinde önemli bilgiler sunmuĢtur. Aileyi oluĢturan fertlerin
ve evlilik yoluyla geniĢleyen akrabalıkların, 11. yy toplumunda nasıl adlandırıldığını, bu
adlandırmalardaki Ģekil ve anlam farklılıklarını-benzerliklerini gözler önüne sermiĢtir.
Bu çalıĢmada Divanü Lugati‟t Türk ile oldukça geniĢ akrabalık adları
terminolojisine sahip Kazak Türkçesindeki ortak akrabalık adları karĢılaĢtırmalı olarak
incelenecektir. Elde edilen benzerlikler veya farklılıklar art zamanlı ve eĢ zamanlı incelenip,
çeĢitli örneklerle vurgulanacaktır.
ANAHTAR KELĠMELER: Divanü Lugati‟t-Türk, Kazak Türkçesi, Akrabalık Adları, Söz
Varlığı
APPEARENCE OF KINSHIP NAME OF DĠVANÜ LUGATĠ‟T TÜRK IN KAZAKH
TURKISH
ABSTRACT
Kinship names are one of the elementary word groups in which a language is regarded as a
basic vocabulary. These words which are transferred from generation to generation in almost
all of language are important in terms of lexicology as well as in terms of socio-cultural
evaluation of societies.
Divanü Lugati‟t Türk is, more than a dictionary, a rare work of art that puts forward the
cultural history, folkloric and ethnographic structure, language and literature, vocabulary
about daily life of 11th century society. KaĢgarlı Mahmut, in this work, by travelling various
Turkish clans and geographies collected many folk literature products and put forward a rich
folk culture and language material.The author has acted like a dialectologist in this direction,

draw attention to the forms in the local dialect as well as the forms in the written language of
the words.
The knowledge that is transmitted to this work is descriptive of the Turkish society, and the
source of this information is the Turkish society itself. KaĢgarlı also presented important
information about family, one of the most important elements that make society. He pointed
out the members of the family, and kinship expanding via marriage how they were named in
the 11th century society, and similarities and differences in the shapes and meanings in these
names.
In this study, the common kinship name between Kazakh language which has
the considerably wide kinship terminology and Divanü Lugati‟t Türk will be examined
comparatively. The similarities or differences obtained will be analyzed in a synchronously
and diachronicly, and emphasized with various examples.
KEY WORDS: Divanü Lugati‟t-Türk, Kazakh Language, Kinship name, Vocabulary
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ESKĠ MISIR‟DA YABANCI BĠR KAVMĠN EGEMENLĠĞĠ: HĠKSOSLAR
ÖZET
Ġnsanlık tarihinin en kadim medeniyetlerinden biri olan ve Afrika ile Asya kıtalarının
birleĢtikleri yerde oldukça stratejik bir konumda bulunan Mısır‟ın toprakları Nil Nehri
sayesinde oldukça mümbit bir hale gelmiĢti. Yunan bir tarihçi olan Manitu tarafından M.Ö.
400‟lü yıllarda yazılmıĢ olan eserde, Mısır tarihi üç kraliyet otuz sülaleye ayırılmıĢ ve
istikrarsız zamanlar için “Ara Dönem” tanımlaması kullanılmıĢtır. Mısır topraklarının bir kral
yönetimi altında toplanmayıp ülkede birçok kralın ortaya çıktığı karmaĢık siyasi hayatın
olduğu ara dönemlerde ülke ekonomik ve sosyal açıdan zayıf düĢmüĢ sonrasında ortaya çıkan
krallar ülkeyi tekrar güçlü bir otoriteye kavuĢturmuĢtur. Mısır tarihindeki ilk ara dönem, II.
Pepi‟nin iktidarının zayıf düĢmesi ile baĢlamıĢ ve II. Mentuhotep‟in Mısır‟da siyasal birliği
yeniden kurmasıyla sona ermiĢtir. 400 yıl kadar süren huzur ve istikrar ortamından sonra
Hiksosların Mısır‟a saldırısı ile Ġkinci Ara Dönem baĢlamıĢtır. Hiksos‟ların, Mısır halkı ve
Sami kavimler ile akraba olmayıp günümüzde Hurri ismi ile anılan Asya‟lı bir topluluğa
mensup olduğu iddia edilmektedir.
Mısır tarihinin kaos içerisinde olduğu bir dönem olan ikinci ara dönem boyunca Mısır
tarihinde o güne dek görülmemiĢ bir olay meydana gelmiĢ ve yabancı bir kavim Mısır
topraklarını iĢgal etmiĢtir. Eski Mısır belgelerine göre Hiksoslar, Doğu Akdeniz‟deki
Ģehirlerde yaĢarken Mısır iktidarının zayıflamasını fırsat bilerek günümüzde delta bölgesi
olarak adlandırılan AĢağı Mısır‟ı hakimiyetleri altına almıĢlardır. Bu dönemde Yukarı Mısır
bölgesinin yönetimi Teb kentinde bulunan yerli Mısır krallarında olmasına rağmen, Hiksoslar
bu bölgeye saldırılar düzenleyip vergi almıĢtır. Böylece Mısır toprakları üzerinde
hakimiyetlerini kurmayı baĢaran Hiksos topluluğu kendi kültürünü korumayı ise
baĢaramamıĢtır. Mısır‟a geldikten kısa süre sonra Mısır‟ın büyük tanrılarından olan Set‟i
kendilerine baĢ tanrı yapmıĢ ve Mısır kültürünü kısa sürede kabullenerek savaĢçı özelliklerini
terk etmiĢlerdir. YaklaĢık bir buçuk asır boyunca Mısır topraklarını idare eden Hiksos
hakimiyetine I. Ahmose kalıcı olarak son vermiĢ ve bu kavmi geldikleri Doğu Akdeniz
kıyılarına sürmüĢtür.
Bu çalıĢma, Hiksosların menĢeini, nereden geldiklerini, Mısır topraklarını iĢgallerini, siyasi
faaliyetlerini ve Mısır‟dan çıkıĢlarını açıklamayı amaçlamaktadır.
ANAHTAR KELĠMELER: Mısır, Hiksos, Set, Hurri.
HEGEMONY OF A FOREIGN TRIBE IN ANCIENT EGYPT: HYKSOS

ABSTRACT
The land of Egypt, which is one of the most ancient civilizations of human history and in a
very strategic location where the African and Asian continents meet, has become quite
successful thanks to the Nile River. In the work written in the 400s B.C by Manitu, a Greek
historian, Egyptian history was separated into three royal thirty syllables and the
"intermediate period" definition was used for unstable times. In the interim period when
Egyptian lands were not gathered under the rule of a king, and many kingdoms appeared in

the country, the country became weaker economically and socially, and afterwards the
kingdoms brought the country back to a strong authority.
The first intermediate period on the history of Egypt, started with the weakening of Pepi II
and ended with re-establishment of political unity in Egypt by Mentuhotep II. After about
400 years of peace and stability, the Hyksos attacked Egypt and the Second Interim Period
began. It is claimed that the Hyksos are members of a group of Asian people who are not
related to the Egyptian people and Sami tribes but are now known by the Hurrian name.
During the second interim period, when Egyptian history was in chaos, an unprecedented
event in the history of Egypt came to the fore and an alien tribe invaded the Egyptian lands.
According to the ancient Egyptian documents, the Hyksos lived in the cities of the Eastern
Mediterranean, took the opportunity of weaken Egyptian power and took under control the
Lower Egypt, which is now called the delta region. In this period, although the administration
of the Upper Egypt region was in the native Egyptian kingdom of Teb, the Hyksos organized
attackes to this region and collected tax. Thus, the Hyksos community succeeded in
establishing their dominion over the Egyptian lands, but failed to protect their own cultures.
Shortly after arriving in Egypt, they made the Set of the great Egyptian gods their gods and
abandoned their warrior characteristics by accepting the Egyptian culture in a short time. For
nearly a century and a half, Hyksos ruling the Egyptian lands permanently ended by Ahmose I
and led them to the Eastern Mediterranean coasts where they came.
This study aims to explain the Hiksos origin, where they came from, occupation of Egyptian
lands, their political activities and their exits from Egypt.
KEY WORDS: Egypt, Hyksos, Seth, Hurrian
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Bursa‟da Sahaflar Hirfeti Vakfı‟nın Mali ve Sosyal Durumu Üzerine Bir Ġnceleme
(18. Yüzyılın Son Çeyreğinden 19. Yüzyılın Ġlk Çeyreğine)
ÖZET
Selçuklu ve Osmanlılar çağında vakıfların büyük bir geliĢme gösterdiği ve yaygınlık
kazandığı bilinmektedir. Tesis edilen bu kurumlar topluma din, eğitim, sağlık, sosyal
yardımlaĢma, sosyal güvenlik, beledi iĢler vb. alanlarda çok çeĢitli hizmetler sunarlardı.
Toplumun hemen her kesiminden insan, çeĢitli duygu, düĢünce ve amaçlarla vakıf kurmaya
yönelirdi. Osmanlı toplumunda vakıf kurmaya katılan gruplardan biri de esnaflardı. Esnaflar,
vakıf kurma faaliyetine bireysel olarak katıldıkları gibi çoğu zaman da kendi meslektaĢlarıyla
bir araya gelerek müĢterek vakıflar tesis ederlerdi.
Osmanlı klasik çağında, Ģehirlerde iĢ kolları ve loncalar halinde örgütlenerek çalıĢan
esnaf, üretim veya satıĢ faaliyetlerinin yanında, kendi loncaları adına esnaf vakfı kurarlardı.
Sözü geçen vakıf resmi ve ortak bir yardımlaĢma sandığı niteliğindeydi. Buna hirfet vakfı da
denirdi. Vakfın bir yöneticisi olur, kurumla ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütürdü. Gelirler, vakfın
tesis amacına uygun olarak harcanırdı. Gelir ve giderler kaydedilir, yıl sonunda bilanço
oluĢturulurdu. Beldenin kadısı, müfettiĢ ve denetçi sıfatıyla vakfın gelir ve giderlerini kontrol
ederdi. Bir usulsüzlük veya yanlıĢlık yoksa bu mali bilançoyu onaylar ve Ģeriye sicil defterine
kaydederdi. Böylece vakıf muhasebe kayıtları, defterleri ortaya çıkardı.
18. yüzyılın son çeyreğinde Bursa‟da sahaf esnafı, kendi loncaları adına ortak bir
hirfet vakfı kurmuĢtu. Bu vakıf, amacını, yemek piĢirip dağıtmak olarak belirlemiĢti.
Mütevelli, çeĢitli yıllarda mali tabloyu hazırlayarak kadıya sunmuĢ, onayını alarak muhasebe
defterlerine kaydettirmiĢti. Bu kayıtlarda yıllık gelirler, giderler, vakıftan borç/kredi alan
kiĢiler ve kredi miktarları yer almaktaydı. Hazırlanan tebliğin amacı, Bursa‟daki sahaf loncası
vakfının mali ve sosyal durumunu incelemektir. ÇalıĢmanın ana kaynağını, Bursa sicilleri
arasında bulunan vakıf muhasebe defterleri oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın zaman dilimini ise
vakfa ait tespit edilebilen muhasebe kayıtlarının tarihleri belirlemiĢtir. Buna göre 1777-1824
yılları arasındaki yaklaĢık elli yıllık bir süre, bu yazının inceleme dönemidir.
ANAHTAR KELĠMELER: Osmanlı Dönemi, Bursa, Sahaf Esnafı, Hirfet Vakfı, Mali ve
Sosyal Yapı
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Yrd. Doç. Dr. Mehmet BĠÇĠCĠ
Gaziantep Üniversitesi / Gaziantep
Mondros AteĢkes AntlaĢması ve Vilayet-i Sitte Meselesi
ÖZET
1877-1878 Osmanlı-Rus SavaĢı (93 Harbi) sonrasında imzalanan Ayastefanos ve Berlin
AntlaĢmaları akabinde oluĢan Vilayet-i Sitte kavramının tarihsel oluĢum süreci üzerinde
durulan bu çalıĢmada, Mondros Mütarekesinde Vilayet-i Sitte meselesinin gelmiĢ olduğu
noktadaki kavram algısı ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. Yine antlaĢma metninin Ġngilizce
nüshası üzerinden yola çıkılarak, Vilayet-i Sitte merkezli bir kıyaslama yoluna gidilmekle
beraber antlaĢmanın üç farklı versiyonu karĢılaĢtırılıp önemli noktalara dikkat çekilmeye
çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢmada dönemin hükümetinin imzaladığı resmi belgede ifade ettiği Vilayet-i
Sitte kavramı ile kamu oyunda oluĢturduğu algı analizi yapılmaya çalıĢılmıĢtır.
Ayrıca Mondros Mütarekesinin Vilayeti Sitte maddesi dâhilinde, Ġtilaf devletlerinin bölgeyle
ilgili uygulamaları üzerinde durulup, Ġtilaf devletlerinin bu uygulamaları karĢısında bölge
halkının ve Osmanlı Devletinin tepkileri de ifade edilmeye çalıĢılmıĢtır. Öte yandan Mondros
Mütarekesinin günümüze kadar gelen anlatımlarıyla oluĢan toplumsal algısı üzerinde durulan
çalıĢmada, Vilayet-i sitte olarak tanımlanan coğrafi alan üzerinde durulmuĢ ve sözü edilen
alan tanımlanmaya çalıĢılmıĢtır. Söz konusu dönemde ifade edilen altı Ģehrin sınırları ile
günümüzde bu altı Ģehrin coğrafi sınırlarının kıyaslaması da yapılmıĢ ve antlaĢmanın imza
edildiği tarihlerde kapsadığı coğrafi alanla günümüzde kapsadığı alan karĢılaĢtırılarak
Vilayet-i Sitte kavramının günümüze olan yansımalarına dikkat çekilmiĢtir.
ÇalıĢmada Vilayet-i Sitte kavramı üzerinden günümüzde çeĢitli platformlarda Türkiye
Cumhuriyetinden nelerin talep edildiğine bakılmıĢ, aynı zamanda tarihsel algı yönetimleri ve
dönüĢümleri toplumsal bakıĢ açısı noktasından anlaĢılmaya çalıĢılmıĢtır.
ANAHTAR KELĠMELER: Mondros Mütarekesi, Vilayet-i Sitte, Ayastefanos, Berlin,
Armistice of Mudros and the Six Provinces
ABSTRACT
The present study dwells upon the historical formation process of the concept of the Six
Provinces (Vilayet-i Sitte) following the treaties of San Stefano and Berlin signed after
Ottoman-Russia War (93 War) in 1877-1878. The perception of this concept and the matter of
six provinces during the Armitrice of Mudros was tried to be presented. Along with a
comparison where the Six Provinces were at the center, basing on the English version of the
armistice, three different versions of the armistice were compared and the important points
were mentioned. In the study, the concept of Six Provinces as expressed by the government
signed documents and the perception it created in the public opinion were analyzed. However,
in the framework of Six Province item of Mudros Armistice, the practices of Allied Powers in
the region and public and government response to these practices were elaborated.
On the other hand, the study focusing on Mudros‟s public opinion based on its expressions
have had so far aims to describe the region called “the Six Provinces”. The geographical
boundaries of the six cities mentioned in the given time period and the current boundaries of
these cities were compared, and the reflections of the Six Provinces in the present time were
discussed.

Looking at the concept of the Six Provinces in the study, an investigation was conducted on
what is demanded from the Republic of Turkey today on various platforms; and further,
historical perception management and transformations were tried to be understood in a
sociological point of view.
KEY WORDS: Armistice of Mudros, San Stefano,Berlin, Vilayet-i Sitte,
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Öğr. Görv. Fatih Ömür BĠNĠCĠ
Ġbrahim Çeçen Üniversitesi / Ağrı
Doç. Dr. Bekir ELMAS
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FĠNANSAL PERFORMANSIN ÖLÇÜLMESĠNDE GELENEKSEL ORANLAR ĠLE
NAKĠT AKIM ORANLARININ KARġILAġTIRMALI ANALĠZĠ: BĠST-GIDA
ENDEKSĠNDEKĠ ġĠRKETLER ÜZERĠNE BĠR UYGULAMA
ÖZET
Bu çalıĢmanın amacı, geleneksel oranlar ve nakit akıĢ oranları kullanılarak yapılan finansal
performans ölçümlerindeki farklılıkların tespit edilmesidir. Bu amaçla, 2012-2016 yılları
arasında BIST-gıda endeksinde yer alan 20 firmanın geleneksel oranlar ile nakit akıĢ
oranlarının karĢılaĢtırmalı olarak çok kriterli karar verme modeli TOPSĠS yöntemiyle analiz
edilmiĢtir. Yapılan analiz sonucunda dönem içerisinde hesaplanan oranlarla en iyi finansal
rasyolara sahip firmalarda farklılıklar olduğu tespit edilmiĢtir.
ANAHTAR KELĠMELER: Oran Analizi, Nakit Akım Oranları, Performans Analizi,
TOPSIS
COMPERATIVE ANALYSIS OF TRADITIONAL RATIOS WĠTH CASH FLOW RATIOS
ON MEASURING FINANCIAL PERFORMANCE: A PRACTISE ON BUSINESS-FOOD
INDEX COMPANIES
ABSTRACT
The purpose of this study is to identify the differences in financial performance measures
made using traditional rates and cash flow rates. For this purpose, a comparative multi-criteria
decision model of cash flow rates and the traditional rates of 20 firms in the BIST-food index
between 2012 and 2016 were analyzed by TOPSĠS method. As a result of the analysis made,
it is determined that there are differences in the firms with the best financial ratios calculated
in the period
KEY WORDS: Ratio Analysis, Cash Flow Ratios, Performance Analysis, TOPSIS
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Öğr. Görv. Mesut BOZCU
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Yrd. Doç. Dr. Ali APALI
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Mermer Sektöründe Doğal Kaynak Muhasebesi Algısı: Burdur Ġli Örneği
ÖZET
Hammaddesini doğrudan doğadan karĢılayan iĢletmelerin doğa ile arasında zorunlu bir
etkileĢim ortaya çıkmaktadır. Doğal kaynak kullanımı doğru Ģekilde yönetilmezse doğada
oluĢan tahribatlar gelecek nesillerin olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Doğal
kaynakların etkin kullanımı ve yönetimi beraberinde çevre muhasebesi kapsamında doğal
kaynak muhasebesini ortaya çıkarmıĢtır. Doğal kaynak muhasebesi doğanın aĢırı kullanımı
sonucundaki kayıpları, tahribatları ve her türlü kirliliğin önlenebilmesi için ortaya çıkan
bilgilerin üretimini üstlenmektedir. Doğal kaynakların kullanımı ile meydana gelen ve para ile
ifade edilebilen, doğal kaynak rezervleri, rezervlerin üretime etkisi, tüketim sonucunda geriye
kalan miktarlar vedoğal kaynak değiĢimleri doğal kaynak muhasebesi kapsamına girmektedir.
Doğal kaynaklardan hammadde girdisi sağlayan sektörlerin baĢında mermer sektörü
gelmektedir. Bu sektörün doğada ortaya çıkardığı değiĢimlerin takibi çevre muhasebesi
özelinde doğal kaynak muhasebesini ilgilendirmektedir. Ancak bu durum mermer iĢletmeleri
tarafından nasıl algılanmaktadır? Bu soru çalıĢmanın konusunu oluĢturmuĢtur. ÇalıĢma
konusu kapsamında mermer sektöründe doğal kaynak muhasebesi algısının Burdur ilinde
faaliyet gösteren iĢletmelerde araĢtırılması çalıĢmanın amacı olarak belirlenmiĢtir.
ÇalıĢmada anket veri toplama tekniği ile elde edilen verilerle oluĢturulan hipotezler test
edilmiĢtir. SPSS 20.0 programı ile analiz edilen verilere frekans ve yüzde dağılımları
sonrasında ortalamalar alınarak anova analiz yöntemi uygulanmıĢtır. AraĢtırma sonucunda
mermer üretim iĢletmelerinin doğal kaynak muhasebesine yönelik ortaya çıkan farklılığın
istatistiksel olarak iĢletmelerin faaliyet süresi ve çalıĢan sayısı değiĢkenine göre anlamlı
olmadığı ancak iĢletmelerin hukuki yapısı değiĢkeninde anlamlı olduğu ortaya çıkmıĢtır.
ANAHTAR KELĠMELER: Doğal Kaynak Muhasebesi, Mermer Sektörü, Burdur.
Perception of Natural Resource Accounting in the Marble Sector: Example of Burdur
Province
Abstract
There is a necessary interaction between nature and corporations that supply their raw
material directly from nature. Unless the use of natural resources is appropriately managed,
the destruction occurring in nature causes the future generations to be negatively affected.
Effective use and management of natural resources bring about natural resource accounting in
the context of environmental accounting. Natural resource accounting assumes the production
of information that emerges in order to prevent the loss, destruction and any type of pollution
as a result of the overuse of nature. Natural resource reserves, which are generated by the use
of natural resources and can be expressed monetarily, the effects of the reserves on
production, the remaining amounts as a result of consumption and natural resource changes
are included in the scope of the natural resource accounting.
The marble sector is one of the main sectors that provide raw material inputs from natural
sources. The follow-up of the changes occurred in nature by this sector is the concern of the
natural resource accounting specific to environmental accounting. Yet, how is this perceived
by marble enterprises? This question is the main subject of the study. Within the scope of the

subject of the study, this study aims to examine the perception of natural resource accounting
in the marble sector in the enterprises operating in Burdur province. In the study, the
hypotheses generated by the survey data collection technique were tested. ANOVA analysis
method was applied to the data analyzed by SPSS 20.0 program by taking the averages after
the frequency and percentage distributions.
As a result of the research, it is found that the emerging difference of the marble production
enterprises for natural resource accounting is statistically insignificant compared to the
operation period and the employee number of the enterprises, but it is significant regarding
the legal structure of the enterprises.
KEY WORDS: Natural Resource Accounting, Marble Sector, Burdur.
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GümüĢhane Üniversitesi / GümüĢhane
Demokrat Parti Hükümetlerinin Kıbrıs Politikaları ve Türk Milletinin Kıbrıs Davasına BakıĢı
ve Desteği
ÖZET
Doğu Akdeniz‟de oldukça önemli bir stratejik yere ve öneme sahip olan Kıbrıs, tarih boyunca
birçok millet ve farklı kültürlerin iskân sahası olmuĢtur. Uzun yıllar Osmanlı Devleti‟nin
hâkimiyeti altında kalmıĢ olan Kıbrıs, 4 Temmuz 1878 tarihli antlaĢma ile fiilen Ġngiliz iĢgali
altına girmiĢtir. Bu tarihten itibaren Ada‟da Ġngiliz tesiri giderek artmıĢ, Ada‟da Türkler ve
Rumlar Ġngiliz yönetimi altında zaman zaman ciddi sorunlar yaĢayarak varlıklarını
sürdürmeye çalıĢmıĢlardır.
Özellikle 1930‟lu yıllardan itibaren Ada‟da yaĢamakta olan ve nüfusça Türklerden fazla
bulunan Rumlar Yunanistan ve bu devlet tarafından Megola Ġdea amaçları doğrultusunda
kurdurulan örgütler tarafından baskı altına alınmaya baĢlanmıĢ ve Türklere yönelik giderek
artan Ģiddet Adayı özellikle Türkler açısından yaĢanmaz hale getirmiĢtir. Bununla birlikte
Kıbrıs‟ın bir sorun olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti‟nin DıĢ politikasında önemli bir yer
alması ancak Demokrat Parti iktidarı dönemine kadar gecikmiĢtir. Demokrat Parti döneminde
en önemli dıĢ politika konularından biri haline gelen Kıbrıs sorunu bu dönemde daha çok
Soğuk SavaĢ ve Türk DıĢ politikası üzerinde yaptığı etki çerçevesinde bir dıĢ politika konusu
olarak ele alınmıĢ ve Demokrat Parti iktidarı boyunca her defasında değiĢime uğrayan bir dıĢ
politika konusu olmuĢtur.
Bu çalıĢmada Demokrat Parti dönemi hükümetlerinin Kıbrıs sorunu karĢısında takındıkları
tavır ve özellikle 1955 olayları ve Adnan Menderes‟in Kıbrıs sorunu ile ilgili tarihi konuĢması
ve sonrasında 6-7 Eylül olaylarının özellikle Türk milleti ve sivil toplum üzerindeki
yansımaları ele alınacaktır. Bu kapsamda özellikle Hükümetin Kıbrıs konusunda takındığı
tavır karĢısında Türk milletinin verdiği destek dönemin arĢiv belgeleri kullanılarak
aktarılmaya çalıĢılacaktır.
ANAHTAR KELĠMELER: Demokrat Parti-Kıbrıs-Adnan Menderes--6-7 Eylül-Ġngiltere
Democratic Party Governments' Cypriot Politics and the The Perspective and Supports on the
Cyprus Crisis of Turkish Nation.
ABSTRACT
Cyprus, which has a very important strategic location and preliminaries in the
Eastern Mediterranean, has been the land of many nations and cultures throughout history.
Cyprus, which had remained under the sovereignty of the Ottoman State for many years,
actually came under British occupation with the treaty of 4 July 1878. Since then, the British
influence has increased in the island and the Turks and the Greeks have tried to maintain their
existence by experiencing serious problems from time to time under British rule in the island.
Especially since the 1930s, Greek Cypriots who live in the island and are more populous than
Turks have begun to be suppressed by Greece and the organizations established by this state
in line with the goals of Megola Idea, and increasing violence against Turks has made the
island uninhabitable especially in terms of Turks.

However, the Republic of Turkey in Cyprus as a foreign policy issue to take an
important place, but until the time of the Democratic Party ruled. The Cyprus problem, which
became one of the most important foreign policy issues in the Democratic Party period, was
considered as a foreign policy issue in the period of influence on the Cold War and Turkish
foreign policy in this period and it was a foreign policy issue which changed every time
during the Democratic Party's rule. In this study, the attitudes of the Democratic Party
governments towards the Cyprus problem and especially the events of 1955 and Adnan
Menderes' speech about the Cyprus problem and the reflections of the events of 6-7
September especially on the Turkish nation and civil society will be discussed. In this
context especially in the face of the government's attitude towards Cyprus, the support given
by the Turkish nation will be tried to be transferred using archive documents.
KEY WORDS: Democratic Party-Cyprus-Adnan Menderes, September 6-7-Britain
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BĠR EDEBĠYAT TARĠHĠ ELEġTĠRĠSĠ: “TÜRK TECEDDÜD EDEBĠYATI
TARĠHĠ”ÜZERĠNE CENAB ġAHABEDDĠN VE ĠSMAĠL HABĠB MÜNAKAġASI
ÖZET
Ġsmail Habib‟in 1925 yılında neĢrettiği Türk Teceddüd Edebiyatı Tarihi adlı eser Cumhuriyet
Türkiye‟sinde yayınlanan ilk edebiyat tarihidir. Eserin yayınlanmasına müteâkiben hakkında
olumlu/olumsuz bir çok yazı yazılmıĢ, Cenab ġahabeddin de 1927 yılında çıkmaya baĢlayan
GüneĢ mecmuasının ilk sayısında kaleme aldığı açık mektupla eseri eleĢtirenler kervanına
katılmıĢtır. Aynı mecmuanın dördüncü nüshasında Ġsmail Habib bu tenkide “Cenab
ġahabeddin Bey Üstadımıza” baĢlıklı yazısı ile cevap verir. Ardından Cenab, GüneĢ‟in altıncı
sayısında “Ġsmail Habib Bey‟e”; Ġsmail Habib ise sekizinci sayısında “Ġkinci Cevap” baĢlıklı
yazılarını neĢreder. Kitabın müellifinin yazısı ile bu edebî polemik sonlanır.
Eseri, kendisi ile ilgili verilen bilgilerin eksik ve yanlıĢlığından söz ederek eleĢtirmeye
baĢlayan Cenab, yazının ilerleyen bölümlerinde eserle ilgili daha bütüncül bir yaklaĢım
sergiler. Ġsmail Habib ise Cenab‟ın tenkitleri karĢısında savunmada kalır. Bu yazıda Cenab
ġahabeddin ve Ġsmail Habib‟in GüneĢ mecmuasında birbirlerine hitaben kaleme aldıkları
yazılardan hareketle içerik analizi yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Cenab ġahabeddin, Ġsmail Habib, Türk Teceddüd Edebiyatı Tarihi,
Polemik.
A CRITICISM FOR LITERATURE HISTORY: THE POLEMIC BETWEEN CENAB
ġAHABEDDĠN AND ĠSMAĠL HABĠB ON “TÜRK TECEDDÜD EDEBĠYATI TARĠHĠ”
ABSTRACT
Ġsmail Habib‟s Türk Teceddüd Edebiyatı Tarihi (1925) is the first work in Turkish Republic
as a piece of literary history. Following its publication, there came, either positive or negative,
many writings about it. Cenab ġahabeddin also criticized the work in his open letter in the
periodical named GüneĢ. In the fourth volume of the same periodical, Ġsmail Habib responds
to him with his writing “Cenab ġahabeddin Bey Üstadımıza”. Then, in the sixth volume,
Cenab writes “Ġsmail Habib Bey‟e” and in the eighth volume, Ġsmail Habib writes “Ġkinci
Cevap”.
This literary polemic ends with the author‟s writing. Cenab first claims that the information
about him in the book is either lacking or wrong and then criticizes the book as a whole.
Ġsmail Habib, on the other hand, defends his work. In this study, the contents of the writings
by the two will be analyzed.
Key Words: Cenab ġahabeddin, Ġsmail Habib, Türk Teceddüd Edebiyatı Tarihi, Polemic.
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ÜLKELERĠN MUTLULUK DÜZEYLERĠ VE BAZI SOSYO-EKONOMĠK
GÖSTERGELERE GÖRE KÜMELENMESĠ
ÖZET
Hükümetlerin en temel görevi Ģüphesiz ki ülkelerinin refahını ve milletlerinin mutluluğunu
arttırmaktır. Ancak bunu baĢarmak için öncelikle ülkelerin çeĢitli sosyal ve ekonomik
göstergeler bakımından geliĢmesi gerekir. Bu çalıĢmanın asıl amacı ülkelerin çeĢitli sosyoekonomik göstergelere ve mutluluk düzeylerine göre kümelenmesidir. Böylece devletlerin
milletlerini mutlu etme bakımından hangi ülkeler ile benzer özelliklere sahip olduğu ortaya
çıkacaktır.
ANAHTAR KELĠMELER: Mutluluk Düzeyleri, Sosyo-Ekonomik Gösterge, Kümeleme
Analizi
The Clustering of Countries According to Happiness Levels and Some Socio-Economic
Indicators
ABSTRACT
The basic aim of governments is to increase welfare of its country and happiness of its nation.
To succes this, hovewer, the countries are needed to development with regard to various
social and economics indicators. The aim of this study is clustering of countries according to
various socio-economics indicators and happiness levels. In this way, it will become clear to
which countries have similar characteristics in terms of making the their nations happy.
KEY WORDS: Happiness Levels,Socio-Economics Indicators, Clustering Analysis
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CUMHURĠYET DÖNEMĠNDE TÜRKĠYE‟DE YAġANMIġ ASKERĠ MÜDAHALE
BĠLDĠRĠLERĠNĠN VERĠ MADENCĠLĠĞĠ ĠLE ĠNCELENMESĠ
ÖZET
Türkiye Cumhuriyeti tarihi incelendiğinde siyasal iktidarlara karĢı bazen örtülü bazen de
doğrudan askeri müdahaleler yapılmıĢtır. Bu çalıĢmada sadece doğrudan yapılan müdahaleler
dikkate alınmıĢtır. Söz konusu müdahalelerden 27 Mayıs 1960 ve 12 Eylül 1980 tarihlerinde
gerçekleĢenler doğrudan iktidarı ele almak suretiyle darbe niteliği taĢımaktadır. 12 Mart 1971
ve 28 ġubat 1997 tarihlerinde yaĢananlar ise hükümeti istifa ettirmek suretiyle iktidara
müdahale Ģeklinde olmuĢtur.
Bu müdahalelerin nedenleri ve sonuçları üzerinde sözel olarak hazırlanmıĢ çok sayıda
çalıĢma vardır. Literatürde yapılan çalıĢmalarda araĢtırmacıların matematiksel yöntemlerden
yararlanmadıkları görülmektedir. Bu çalıĢmada klasik yaklaĢımlardan farklı olarak askeri
müdahalelerde kullanılan bildiri ya da muhtıra metinleri üzerinden ileri istatistiksel yöntemler
ile analiz gerçekleĢtirilecektir.
ÇalıĢmanın asıl amacı ülkemizde yaĢanmıĢ ve iktidarların el değiĢtirmesine neden olmuĢ
müdahalelerin ortak dilini ortaya koymak ve Ģifresini çözmektir. Bu amaca yönelik olarak
metin madenciliği ve temel bileĢenler analizi tekniklerinden yararlanılacaktır.
ANAHTAR KELĠMELER: Askeri Müdahale, Ġstatistiksel Analiz, Metin Madenciliği,
Temel BileĢenler Analizi
The Investigation of Military Intervention Notices in Republic Period in Turkey using Text
Mining
ABSTRACT
When examining the history of Turkish Republic, military interventions were done against the
political power, sometimes veiled and sometimes direct. Only direct interventions have been
considered in this study. Those interventions that took place on 27 May 1960 and 12
September 1980 carry a coup d'état by taking power directly. Those who lived on 12 March
1971 and 28 February 1997 were in power intervention by resigning the government.
There are a number of studies verbally addressing the causes and consequences of these
interventions. It is seen that researchers in literature do not use mathematical methods. In this
study, differently from the classical approaches, statistical methods will be used to analyze the
messages or memorandums used in military interventions. The main aim of the study is to
reveal the common language of the interventions that have been experienced in our country
and caused the change of power, and to solve the password.
For this purpose, text mining and principal component analysis techniques will be utilized.
KEY WORDS: Military invervention, statistical analysis, text mining, principal component
analysis
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Türk Hukukunda Soybağının Kurulması ve Reddiyle Ġlgili Yeni GeliĢmeler
ÖZET
Çocuğun soybağının belirlenmesi çocuğun hukuki statüsünün belirlenmesi ve
geleceği bakımından çok önemlidir. ÇalıĢmamızda, doktrin ve Yargıtay kararlarından
yararlanılmıĢtır. Bu nedenle Tebliğimizde ,Türk Hukukunda soybağı kavramı, soybağı
türleri olarak geçen doğal soybağı –Hukuki Soybağı Ayırımı, Gerçek Soybağı-Yapay
Soybağı Ayırımı ve Düzgün Soybağı –Düzgün Olmayan Soybağı Ayırımı açıklanmıĢtır.
Çocuk ile anne arasında soybağı, doğum veya evlat edinme yoluyla kurulur.Çocuk ile baba
arasında soybağının kurulması için babanın doğum sırasında evli olması veya doğumdan
sonra evlenmesi gereklidir. Babalık karinesinin rolü ve yeni geliĢmelerden yapay döllenme
halinde babalık karinesinin rolü üzerinde durulmuĢtur. Çocuğun soybağının reddedilmesi
için reddi gerektiren durumlardan biri mevcut olmalıdır.Çocuğun soybağını reddetme
hakkına sahip olan davacılar koca, çocuk ve diğer ilgililerdir. Davalılar ise anne ve çocuk ,
anne ve koca veya anne , koca ve çocuktur. Davanın hak düĢürücü süreler içinde açılması
gereklidir. Soybağının reddi davasının çocuk , anne ve baba bakımından hukuki sonuçları
doğmaktadır.
Anahtar kelimeler : soybağı, anne, baba, çocuk, soybağı türleri
New Developments on Establishment And Denial of Lineage In Turkish Law
ABSTRACT
The determination respecting the lineage of child is very important in terms of
determination of the legal status and future of child. In our study, we have benefited from
doctrine and decisions of Court of Appeals. Therefore, in our study, concept of lineage, as
sorts of lineage, natural lineage-legal lineage distinction, real lineage-artifical lineage
distinction and proper lineage-improper lineage distinction have been clarified. The lineage
between child and mother is established by birth and adoption. An establishment of lineage
between child and father requires that father is get married in the course of birth or he gets
married after the birth.
The role of presumption of paternity and, as a new development, the role of presumption of
paternity in artificial insemination has been emphasized. If the child considers to denial the
lineage, there must be one of the conditions that requires denial. The persons who can denial
the lineage of child are husband, child and other concerned parties. And the defendants are
mother and child, mother and husband, husband and child. The parties must sue in derogatory
period. A case on denial of child‟s lineage will cause legal aspects on child, mother and
father.
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Doç. Dr. Seyit COġKUN
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Sosyal Bilimler Yöntemi Olarak Hermeneutik
ÖZET
Yöntem sorunu, fenomenlerin ya da olguların bilgisi söz konusu olduğunda, bu bilgiyi (doğrukesin) nasıl elde etmemiz gerektiği konusunda karĢımıza çıkmaktadır. Fakat bilgi edinme
yöntemi bilgi türüne bağlı olarak değiĢebilir. Özellikle 17. ve 18. yüzyıldan itibaren doğa
bilimlerindeki geliĢimle birlikte doğabilimsel yöntem, bilginin ideal modeli olarak
görülmüĢtür. Bu pozitif bilim anlayıĢı ve bilgi ideali, tarihsel, toplumsal ve kültürel olgulara
alanına da uygulanır ve bu alanlarda da doğabilimsel bilgi kesinliğine ulaĢılmaya çalıĢılır.
Bu anlamda, örneğin Auguste Comte, sosyolojiyi doğa bilimlerinin yöntem ve bilgi
anlayıĢına göre kurar. Ancak bu yaklaĢım, insani/kültürel deneyim ve olguları açıklamak
yerine, epistemolojik bir krize neden olur. Bu bağlamda, özellikle 19. yüzyılda Yeni-Kantçılık
ve Alman Tarih Okulu‟nun baĢlattığı tin/kültür bilimleri ve doğa-bilimleri ayrımına bağlı
olarak, sosyal bilimler için yeni metodolojiler önerilir. Bu yöntemlerden biri olan
hermeneutik, tarihsel/toplumsal/kültürel olguları ve metinleri anlama ve yorumlama yöntemi
olarak ortaya konulur.
Bu temelde, özellikle Hans-Georg Soeffner tarafından geliĢtirilen sosyal-bilimsel
hermeneutik, geleneksel anlama-yorumlama anlayıĢına bağlanır. Bu bildiride, geleneksel
hermeneutik yöntem ve Soeffner tarafından sosyal-bilimsel yöntem olarak önerilen yöntemin
benzerlikleri ve farklılıkları üzerinde durulduktan sonra, hermeneutiğin sosyal bilimler
yöntemi olarak yeterli olup olmayacağı sorgulanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Epistemoloji, Yöntem, Hermeneutik, Tin/kültür Bilimleri, Doğa
Bilimleri.
Hermeneutics as the Methodology of the Social Sciences
ABSTRACT
The problem of the method arises when we come across a knowledge about facts or
phenomena, and wonder how we can obtain the knowledge wıith accuracy and precision.
However, the method of obtaining information may vary depending on the type of
information. Especially since the 17th and 18th centuries, along with the development of
natural sciences, the scientific method was considered as an ideal model for obtaining
knowledge. Such positive scientific understanding and the ideal of knowledge has also been
applied to the field of historical, social and cultural phenomena; and these areas have also
tried to achieve the accuracy of scientific knowledge.
Under this approach, Auguste Comte, for example, establishes sociology according to the
method and knowledge of natural sciences. However, this approach, instead of explaining
humanitarian-cultural phenomena, led rather to an epistemological crisis. In this regard,
especially in the XIX century, when Neo-Kantians and German historical schools of
philosophy had made the distinction between natural sciences social sciences/humanities, a
new methodology for social sciences was proposed. Being one of these methods,
hermeneutics, offers а special way of understanding and interpreting historical / social /
cultural facts and texts.

On this basis, especially developed by Hans-Georg Soeffner Social Sciences Hermeneutics is
closely linked with the traditional understanding-interpretation approach. This paper will
examine the similarities and differences between traditional hermeneutics and methods of
social sciences research proposed by Soffner, and also will try to find out whether
hermeneutics is sufficient as a method of social sciences.
Key Words: Epistemology, Methodology, Hermeneutics, Human/Cultural Sciences, Natural
Sciences.
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Cihan Harbi‟nde Ġngiltere‟nin Cihat Çağrısına KarĢı Yürüttüğü Faaliyetler
Özet
Birinci Dünya SavaĢı baĢladıktan sonra Ġngiltere, Ġslam Dünyasına yönelik politikasını
yeniden gözden geçirdi. Sömürgelerinde milyonlarca Müslüman yaĢıyordu. Halifelik
makamından dolayı Osmanlı Devleti‟ni Müslümanların desteklemesinden çekiniyordu.
Osmanlı Devleti Ġttifak Devletleri yanında savaĢa girip ardından da Ġtilaf Devletlerine karĢı
Cihat-ı Ekber ilan edince Ġngiltere, Müslümanlara yönelik propaganda çalıĢmalarına hız verdi.
Yaptığı propagandalarla Müslümanların Osmanlı Devleti‟nin yaptığı cihat çağrısına uymasını
engellemeye çalıĢtı. Bu amaçla, Müslümanların kutsal mekânlarına saygı göstereceğini,
saldırılara karĢı Müslümanların kutsal mekânlarını koruyacağını ve bu yerlerin kontrolünün
her zaman Müslümanlara bırakılacağını ilan etti.
Ġngilizler sahip oldukları iletiĢim ve ulaĢım avantajlarını da kullanarak etkili ve geniĢ
propaganda faaliyetleri yürüttüler. Propaganda gazeteleri çıkararak Müslümanların Dünya
üzerinde yaĢadıkları hemen her yere ulaĢtırmaya çalıĢtılar. Müslümanların azınlık veya
çoğunluk olarak yaĢadıkları ülkelere, özel olarak hazırlanmıĢ sayıları binleri bulan renkli
afiĢler gönderdiler.
Cihat ilan eden Osmanlı Sultanının Halife olarak Müslümanlara liderlik etmesinin önüne
geçmek için Hilafet meselesini tartıĢmaya açarak Halife‟nin Arap ırkından olması gerektiği
propagandası yaptılar. Eski Mekke Emiri ġerif Hüseyin‟i bu yöndeki politikalarına alet
ederek Osmanlı Devleti‟ne karĢı isyan etmesine neden oldular. Böylece bazı Müslüman
liderlerin Osmanlı Devleti‟nin cihat çağrısına uymadığı mesajını verilmeye çalıĢıldı.
Ġngiliz sömürgelerindeki Müslümanların cihat ilanına katılmasını önlemek için, din
adamlarını memuriyet, maaĢ, ödül ve çeĢitli unvanlar vererek veya tehditlerle kendi yanına
çekmeye çalıĢtı. Müslüman âlimleri ve liderleri cihat ilanına karĢı açıklamalar yapmaya
zorladı. Sömürgeci güçleri desteklemeyen âlimler, çeĢitli zulümlere maruz kaldı. Bazıları
idam edildi.
Ġslam Dünyasında yaptıkları propagandalarla, cihat ilanının Almanya‟nın projesi
olduğunu, Halife‟nin Almanya ile Ġttihat ve Terakki liderlerinin elinde esir olduğunu iddia
ettiler. Ġttihat ve Terakki liderleri hakkında yürüttükleri karalama kampanyaları ile Müslüman
toplumların kafasını karıĢtırmaya çalıĢtılar. Ġngiltere‟nin faaliyetleri Osmanlı Devleti‟nin cihat
ilanından beklediği sonucu almasını engelledi.
Anahtar Kelimeler: SavaĢ, Hilafet, Cihat, Osmanlı, Ġngiltere
Activities of England In The World War First Against the Jihad Call
Abstract
After the First World War, Britain re-examined its policy towards the Islamic
World. Because, Millions of Muslims were living in British colonies. Britain was afraid that
the Muslims would support the Ottoman State because of the Caliphate authority. When the
Ottoman State entered the war alongside the Central Powers and then declared Jihad-ı Ekber
against the Allied Powers, Britain accelerated its propaganda work towards the Muslims.
Through his propaganda, he tried to prevent Muslims from supporting Ottoman State‟s jihad
call. For this purpose, he declared that he would respect the holy places of Muslims, protect

the holy places of Muslims against attack and always keep the control of these places to
Muslims.
The British have carried out effective and wide propaganda activities by using their
communication and transportation advantages. They have attempted to reach Muslims almost
everywhere they live on the Earth by publishing the propaganda newspapers. They sent
specially prepared colorful posters with number of thousands to the countries where Muslims
were living as minority or majority.
In order to prevent the Ottoman Sultan who declared Jihad to lead the Muslims as
the Caliph, he opened the discussion of the Caliphate and made propaganda that the Caliph
should be from the Arab race. They caused old Mecca Emir ġerif Hüseyin to rebel against the
Ottoman Empire and they used old Emir for their policies in this direction. Thus, they tried to
give the message that some Muslim leaders did not conform the Ottoman State‟s call of jihad.
To prevent Muslims in British colonies from participating in the declaration of jihad,
they tried to pull some clergies it to their side by giving them civil servants, salaries, rewards
or threats.
Muslim scholars and leaders have been forced to make statements against the jihad
declaration. Scholars who did not support the colonial powers were subjected to various
persecutions. Some were executed.
Through their propaganda in the Islamic world, they claimed that the declaration of
jihad was the project of Germany and the Caliph was captured in the hands of Germany and
the leaders of Union and Progress. They tried to confuse Muslim societies with slander
campaigns they had conducted against the leaders of the Union and Progress. The activities of
Britain prevented the Ottomans from getting the conclusion expected from the declaration of
jihad.
Key words: War, Caliphate, Jihad, Ottoman, England
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KAMU YÖNETĠMĠ KURAMLARINDA WILSON‟DAN WALDO‟YA DEĞĠġĠM:
RASYONELLĠKTEN DEMOKRASĠYE BĠR ARA KESĠT
ÖZET
Kamu yönetimi bir disiplin olarak, 19. Yüzyılda Amerika BirleĢik Devletleri (ABD) kökenli
olmak üzere ortaya çıkmıĢ bir sosyal bilim alanıdır. Woodrow Wilson‟un makalesi bu alanda
milat kabul edilmektedir. Ancak bilimin tarihsel kökleri konusunda Kıta Avrupası etkisi de
bulunmaktadır. Kamu yönetimi bilimsel manada üzerine inĢa edildiği kuramsal zemin
bağlamında pozitivist ve rasyonel esaslar üzerine kurulmuĢtur. Bu Ģekilde özellikle ABD‟de
örgüt biliminin kamu yönetimine dair etkisi olmuĢtur. Gerçekten de bu durum ABD‟de örgüt
biliminin kamu yönetimi bilimi olarak anlaĢılmasına neden olmuĢtur.
Ancak özellikle 1940‟lardan sonra Dwight Waldo öncülüğünde geçmiĢ dönem kamu yönetimi
kuramlarını sorgulayan ve derinden eleĢtiren demokratik kamu yönetimi akımı doğmuĢtur.
Waldo‟ya göre ilk kurulduğu haliyle kamu yönetimi kuramları ya da klasik kamu yönetimi,
rasyonel, pozitivist ve etkinlik/verimlilik ilkeleri üzerine kurulu iĢletme esaslı kar amaçlı
örgütler düzeyinde düĢünülmüĢtür. Oysa kamu yönetimi kuramları, disiplinin muhtevası
gereği siyasal, toplumsal, ekonomik, kültürel ve hukuksal yönlere yönelik olmalıdır.
Dolayısıyla Waldo ile kamu yönetimi kuramlarında demokrasi vurgusu bütünüyle ortaya
çıkmaktadır. Bu çalıĢmada, Wilson ve Waldo dönemleri bağlamında kamu yönetimi
kuramlarında meydana gelen dönüĢüm, rasyonellik ve demokrasi kavramları üzerinden
ontolojik, metodolojik ve epistemolojik olarak tartıĢılmaktadır.
ÇalıĢmanın amacına ve yöntemine uygun bir biçimde, çalıĢmanın üç baĢlık altında
düzenlenmesi planlanmaktadır. Birinci bölümde; Wilson bağlamında kamu yönetimi
kuramları değerlendirilecek, ikinci bölümde Waldo bağlamında kamu yönetimi kuramları
değerlendirilecek ve son bölümde de iki döneme dair kesit çerçevesinde çalıĢma açıklamalarla
sonlandırılacaktır.
ANAHTAR KELĠMELER: Kamu Yönetimi Kuramları, Wilson, Waldo, RasyonelleĢme,
Demokrasi
THE CHANGING FROM WILSON TO WALDO IN THE THEORY OF PUBLIC
ADMINISTRATION: AN INTERMEDIATE SECTION FROM RATIONALITY TO
DEMOCRACY

ABSTRACT
Public administration is as a discipline, a field of social science that emerged in the 19th
Century being based in the United States of America (USA). Woodrow Wilson's article is
accepted as a milestone in this area. But there are also Continental Europe‟s influences on the
historical roots of science. Public administration is based on positivist and rational principles
in the context of the theoretical ground on which it is built. In this way, especially in the USA,

the influence of the science of organization on public administration. Indeed, this has led to an
understanding of the science of organization in the United States as public administration.
However, especially after the 1940s, a democratic public administration movement, led by
Dwight Waldo, questioned and deeply criticized past theories of public administration.
According to Waldo, public administration theories or classical public administration are
considered at the level of enterprise-based profit-oriented organizations based on rational,
positivist and efficiency/efficiency principles, as it was originally founded. However, the
theories of public administration must be oriented to the political, social, economic, cultural
and legal aspects required by the discipline's content. Thus, the emphasis of democracy in
Waldo in theories of public administration emerges completely. In this study, transformation,
rationality and democracy concepts in public administration theories in the context of Wilson
and Waldo periods are discussed ontological, methodological and epistemological.
In accordance with the purpose and method of the work, the organization of the work under
three headings is planned. In the first chapter; In the context of Wilson, public administration
theories will be evaluated, in the second part public administration theories in the context of
Waldo will be evaluated, and in the last part will be ended with explanations in the context of
two sections.
KEY WORDS: Public Administration Theories, Wilson, Waldo, Rationalization, Democracy.
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AMERĠKAN BARIġ GÖNÜLLÜLERĠNĠN TÜRKĠYE‟DE SAĞLIK VE SOSYAL
HĠZMETLER ALANINDAKĠ FAALĠYETLERĠ
ÖZET
Amerikan BarıĢ Gönüllüleri Örgütü,1960 yılı baĢkanlık seçimlerinde demokrat aday John
Fitzgerald Kennedy‟nin seçim kampanyasının bir ürünü olarak 1961 yılında kurulmuĢtur.
Örgüt amaçlarını ABD‟yi diğer milletlere tanıtmak, diğer milletleri daha yakından tanımak ve
az geliĢmiĢ ülkelere sosyal ve ekonomik alanda kalkınmalarında yardımcı olacak nitelikli iĢ
gücü sağlamak, olarak tanımlamıĢtır. Amerikan yönetimi bu amaçlar doğrultusunda, BarıĢ
Gönüllüsü gönderdikleri ülkeler ile özel protokoller yapmıĢtır.
BarıĢ Gönüllüleri ABD ile Türkiye arasında 1962 yılında imzalanan bir anlaĢma çerçevesinde
Türkiye‟ye gelmeye baĢlamıĢlardır. 1962-1971 yılları arasında kayıtlara göre toplam 1460
Amerikan BarıĢ Gönüllüsü Türkiye‟nin çeĢitli bölgelerinde çok farklı alanlarda faaliyet
göstermiĢlerdir. Gönüllüler Türkiye‟de orta öğretim ve yükseköğretim kurumlarında Ġngilizce
öğretmenliği, toplum kalkınması, çocuk bakımı, sağlık eğitimi, hasta bakımı, ev ekonomisi ve
turizm alanlarında görevlendirilmiĢlerdir. BarıĢ Gönüllüleri Türkiye‟ye gelmeden önce
ABD‟de çeĢitli üniversiteler bünyesinde oluĢturulan yaz kamplarında çalıĢacakları alanlara
göre farklı hazırlık eğitimlerine tabi tutulmuĢlardır.
Bu çalıĢmada Amerikan BarıĢ Gönüllüleri‟nin Türkiye‟de sağlık ve sosyal hizmetler
alanındaki faaliyetlerini ele almaktadır. Bu programda çalıĢan gönüllüler sadece sağlık
liselerinde sağlık eğitimi dersleri vermekle kalmayıp üniversitelerin tıp fakültelerinde
uzmanlık gerektiren alanlarda görevlendirilerek, Türk doktorlarla birlikte hasta vizitelerine
bile katıldıkları tespit edilmiĢtir.
ANAHTAR KELĠMELER: Amerikan BarıĢ Gönüllüleri, Sağlık, Tüberkiloz, Çocuk
Bakımı, Türkiye, ABD, Gönüllü KuruluĢlar.
AMERICAN PEACE VOLUNTEERS ACTIVITIES IN HEALTH AND SOCIAL
SERVICES IN TURKEY
ABSTRACT
The American Peace Volunteers Organization was established in 1961 as a product of
democrat candidate John Fitzgerald Kennedy's election campaign in the 1960 presidential
election. It has defined the aims of the organization as introducing the United States to other
nations, getting to know the other nations more closely and providing qualified labor force to
the underdeveloped countries to help their social and economic development. In line with
these objectives, the US government has made special protocols with the countries to which
the Peace Corps will send. The Peace Volunteers have come to Turkey in an agreement
signed between the United States and Turkey in 1962. Between 1962 and 1971, according to
records, a total of 1460 American Peace Corps volunteers operated in very different programs
in different regions of Turkey. Volunteers were employed in secondary education and higher
education institutions in Turkey for teaching English, community development, child care,
health education, patient care, home economics and tourism. Before arriving in Turkey, Peace
Volunteers were subjected to various preparatory training according to the areas they would
work in the summer camps established in various universities in the USA.

This work deals with the activities of the American Peace Corps in the field of health and
social services in Turkey. The volunteers working in this program were not only given health
education courses in health high schools but were also assigned to the fields requiring
specialization in the medical faculties of universities and they participated in patient visits
together with Turkish doctors.
KEY WORDS: American Peace Volunteers, Health, Tuberculosis, Child Care, Turkey, USA,
Voluntary Organizations.
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Amasya Ulemâsından ġâir Ahmet Emrî Yetkin‟in Hayatı ve Eserleri Üzerine
ÖZET
Bu çalıĢmada Amasya ulemâsından Ģâir Ahmet Emrî Yetkin Efendi‟nin (ö. 1974)
hayatı, ve eserleri üzerinde durulacaktır. Millî Mücadele yıllarında ve Amasya Kongresinin
yapıldığı dönemde olumlu katkıları ile mühim bir rol oynayan dönemin Amasya Müftüsü
Abdurrahman Kâmil Efendi‟nin üç oğlundan biri olan Ahmet Emrî Yetkin, ilmî ve edebî
kiĢiliği ile tanınan bir Ģahsiyettir. Sadece yaĢadığı bölgede değil, ilmî ve edebî çevrelerde de
bilinen Ahmet Emrî Efendi, klasik ilim tahsilinden sonra dersiâmlık icâzetnâmesi almıĢtır.
Farklı mektep ve eğitim kurumlarında muallimlik yapmıĢtır.
Hayatını sürdürdüğü Amasya Ģehrinde ilmî, dinî ve edebî faaliyetleri ile temayüz
eden Ahmet Emrî Yetkin, tahakkuk kâtipliği, nâfia ambar memurluğu ve nâfia amele kâtipliği
görevlerini yapmıĢ ve buradan emekli olmuĢtur. 1942-1962 yılları arasında Amasya
Müftülüğü vazifesini yapan kardeĢi Mehmet Sabri Yetkin‟in de aralarında bulunduğu bazı
kiĢilerin Amasya Müftülüğü seçiminde aday gösterilen Ahmet Emrî Yetkin, arĢiv belgelerine
göre bu seçime katılmıĢ olsa da kardeĢi lehine adaylıktan çekilmiĢtir. Resmi görevleri yanında
ilmî ve edebî faaliyetlerini sürdüren Ahmet Emrî Yetkin‟in tespit edilmiĢ irili ufaklı on bir
eseri bulunmaktadır. Arapça ve Farsçayı iyi bilen Ahmet Emrî‟nin Arapça kasîdeleri
bulunduğu gibi Birgivî‟nin nahiv ilmine dair eserinden bazı misallere Arapça açıklamaları da
bulunmaktadır. Ġlmî kiĢiliğinin yanında edebî kiĢiliği de ön plana çıkan Ahmet Emrî‟nin
Sübha-i Emrî adlı el yazması Ģiir kitabı Milli Kütüphane‟de muhafaza edilmektedir.
Günümüz yazı diliyle yayınlanan bu esere Ömer Nasuhî Bilmen ve Ġbnülemin
Mahmud Kemal Ġnan birer takriz yazmıĢtır. Müellifin yirmi üç beyitlik bir Ģiirine de son
dönem Mevlevîlerinden Ahmet Remzi Akyürek taĢtîr etmiĢtir. Bu çalıĢmada, ilmî ve edebî
çevrelerde tanınan ve değer gören Ahmet Emrî Yetkin‟in hayatı ortaya konulacak ve eserleri
üzerinde durulacaktır.
ANAHTAR KELĠMELER: Ahmet Emrî Yetkin, ġâir, Âlim, Amasya

Study about Ahmet Emri Yetkin from Amasya scholars: his life and works.
ABSTRACT
In this study, the life and works of poet Ahmet Emri Yetkin Efendi will be
emphasized in Amasya. Ahmet Emri Yetkin, who is one of the three sons of Amasya Mufti
Abdurrahman Kamil Efendi, who played an important role with his positive contributions
during the years of the National Struggle and the Amasya Congress, is a person known for his
scientific and literary personality. Ahmet Emri Efendi, known not only in the area he lived in,
but also in the scientific and literary circles, received classical scholarship after classical
education. He has worked as a teacher in different schools and educational institutions.
Ahmet Emri Yetkin, who has been influenced by his scientific, religious and literary
activities in the city of Amasya, where he lived his life, has worked as an accused kâtip, nafia
warehouse clerk and nafia amateur clerk and retired from there. Ahmet Emri Yetkin, who was
nominated in the election of Amasya Mufti for some of his people, including his brother
Mehmet Sabri Yetkin, who served as the Amasya Mufti‟s office between 1942 and 1962, was
withdrawn from his brother‟s favor for his election, according to archival documents. In

addition to his official duties, there are eleven small works identified by Ahmet Emri Yetkin
who continue his scientific and literary activities. Arabic and Persian well-known Ahmet
Emri‟s Arabic verses, as well as Birgivi‟s works on nahiv‟s literature, also contain some
examples of Arabic explanations.
In addition to the scholarly personality, the literary personality of Ahmet Emri‟s
manuscript poem "Subha-i Emri" is kept in the National Library. Omer Nasuhi Bilmen and
Ibnulemin Mahmud Kemal Inan wrote a tentative sentence in this piece published in today‟s
written language. Ahmet Remzi Akyurek, one of the last Mevlevis, has carried the author‟s
poem to twenty three couplets. In this work, the life of Ahmet Emri Yetkin, who is recognized
and appreciated in scientific and literary circles, will be put forth and its works will be
emphasized.
KEY WORDS: Ahmet Emri Yetkin, Poet, Scholar, Amasya
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Adıyaman Üniversitesi
Doç. Dr. Mazlum ÇELĠK
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
:
Ġġ GÖRENĠN ALGILADIĞI KARĠYER MEMNUNĠYETĠ ĠLE Ġġ TATMĠNĠ
ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELENMESĠ: ADIYAMAN TEKSTĠL SEKTÖRÜ ÖRNEĞĠ
ÖZET
Bu çalıĢmanın amacı, iĢgörenin kariyer memnuniyet algısı ile iĢ tatmin algısı arasındaki
iliĢkinin incelenmesidir. Bu amaçla, Adıyaman ilinde faaliyet gösteren Tekstil
iĢletmelerindeki iĢgörenler arasından basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 344 gönüllü
iĢgörene uygulanan anket ile çalıĢmanın veri setine ulaĢılmıĢtır. Veri setinin analizi için SPSS
22.0 programından yararlanılmıĢtır.
Verilerin analizi kapsamında frekans analizi, güvenilirlik analizi, factör analizi ve korelasyon
analizi uygulanmıĢtır. Ayrıca verilerin normal dağılım gösterip göstermediği normallik testi
ile belirlenmiĢtir. Verilerin normal dağılım göstermemesi (p<0,01) sebebiyle çalıĢmanın
hipotezlerinin test edilmesinde parametrik olmayan analiz yöntemlerinden yararlanılmıĢtır.
ÇalıĢmada kullanılan kariyer memnuniyet ölçeğinin Cronbach‟s alfa değerinin 0,91 ve iĢ
tatmin ölçeğinin Cronbach‟s alfa değerinin 0,83 olduğu tespit edilmiĢtir. Her iki ölçeğin
değiĢkenlerine yönelik yapılan faktör analizi sonucunda, kariyer memnuniyet ölçeğinin
iĢgörenin algıladığı kariyer memnuniyetini %75 oranında ölçtüğü, iĢ tatmin ölçeğinin ise
iĢgörenin algıladığı iĢ tatminini %60 oranında ölçtüğü tespit edilmiĢtir. Ayrıca, iĢgörenin
kariyer memnuniyet algısı ile iĢ tatmin algısı arasındaki iliĢki Sperman‟s rho korelasyon testi
ile analiz edilmiĢ olup, analiz sonucunda iĢgörenin algıladığı kariyer memnuniyet ile iĢ
tatmini arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir iliĢkinin olduğu belirlenmiĢtir.
ANAHTAR KELĠMELER: Kariyer Memnuniyeti, ĠĢ Tatmini, Tekstil ĠĢletmeleri

THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CAREER SATISFACTION
AND JOB SATISFACTION OF THE EMPLOYEE: THE ADIYAMAN TEXTILE SECTOR
SAMPLE
ABSTRACT
The purpose of this study is to examine the relationship between the perception of career
satisfaction and the perception of job satisfaction. For this purpose, it was reached the data set
of study with the questionnaire applied to selected 344 volunteer employees by simple casual
sampling method among the employees in textile enterprises operating in Adıyaman province.
SPSS 22.0 program was used for analyzing the data set.
In the analysis of the data, frequency analysis, reliability analysis, factor analysis and
correlation analysis were applied. It was also determined by the normality test that the data
showed normal distribution.Non-parametric analysis methods were used in testing the

hypotheses of study because of the fact that the data were not normally distributed (p <0.01).
The career satisfaction scale used in the study was found to be Cronbach's alpha of 0.91 and
Cronbach's alpha of the job satisfaction scale of 0.83. As a result of the factor analysis
conducted on the variables of both scales, it was determined that the career satisfaction scale
measures 75% of the career satisfaction perceived by the employee and the job satisfaction
scale measures the job satisfaction perceived by the employee by 60%.
In addition, the relationship between career satisfaction and job satisfaction was analyzed by
Sperman's rho correlation test and it was determined that there is a positive and meaningful
relationship between career satisfaction and job satisfaction perceived by the employee as a
result of the analysis.
KEY WORDS : Career Satisfaction, Job Satisfaction, Textile Enterprises
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EVLĠYA ÇELEBĠ‟NĠN KÖLELERĠ
Özet
Evliya Çelebi‟nin yaĢadığı çağda kölelik devam ediyordu. Mazisi binlerce sene geriye giden
köleliğin sosyal ve ekonomik hayatta önemli yeri vardı. Köle ticarî değeri olan bir maldı ama
aynı zamanda insandı. Evliya Çelebi seyahatleri sırasında birçok köleye sahip oldu. Bunların
bir kısmını savaĢ ganimeti olarak elde etti, bir kısmı da kendisine hediye edildi. Evliya
Çelebi‟nin kölelerinin bir kısmı erkek bir kısmı da cariye idi. Evliya bunları ihtiyaç
duyduğunda satarak ticari kazanç elde ediyordu. Bazı köleleri ise kendisine arkadaĢ olarak
yanında bulundurdu.
Evliya, Avusturya ile 1664‟te çıkan savaĢlar sırasında çok sevdiği Seyfi adlı Macar asıllı bir
kölesini kaybetti. Kara Mehmed PaĢa‟nın elçilik heyetine dâhil olarak Viyana‟ya gittiğinde
Seyfi‟yi Avusturyalılardan soruĢturdu. Uzun araĢtırmalardan sonra Avusturyalılar ona
Seyfi‟nin parmaklarını getirdiler. Seyfi esir düĢmüĢ ve daha sonra öldürülmüĢtü.
Bildirimizde Evliya Çelebi‟nin köleleri ile ilgili bilgi verilecek ve bu meyanda 17. Yüzyılın
ortalarında savaĢ esirleri ve kölelik kurumuna ıĢık tutmaya çalıĢacağız.
Anahtar Kelimeler: Evliya Çelebi, köle, cariye

THE SLAVES OF EVLIYA ÇELEBI
Abstract
Slavery was continuing in the age when Evliya Çelebi was living. The slavery whose history
goes back to the thousands of years had an important place in the social and economic life.
The slave was a property with a commercial value but at the same time he or she was a
human. Evliya Çelebi owned many slaves during his travels. He obtained some of the slaves
as war spoils, and others were given him as gift. Some of the slaves of Evliya Çelebi were
men and some were concubines. Evliya earned commercial earning by selling them when he
needed. He kept some slaves around to accompany him as friend.
Evliya lost a Hungarian slave named Seyfi, whom he loved very much, during the wars of
1664 that broke out with Austria. When he went to Vienna by taking part in the mission of
Kara Mehmed PaĢa, he inquired Seyfi from Austrians. After long researches, Austrians
brought him the fingers of Seyfi who had been captured and later murdered.
This study will inform the slaves of Evliya Çelebi and at the same time it will try to shed light
on the prisoners of war and the institution of slavery in the mid-17th century.
Key Words: Evliya Çelebi, Slave, Concubine
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TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ (TKY) FELSEFESĠNE GÖRE; YÖNETĠCĠLERĠN
ÇALIġANLARINA ĠLĠġKĠN ĠġLEVLERĠNĠ YERĠNE GETĠREBĠLME DÜZEYĠ
ÖZET
Bu araĢtırma, Toplam Kalite Yönetimi (TKY) felsefesine göre, “yöneticilerin çalıĢanlarına
iliĢkin iĢlevlerini yerine getirebilme düzeyi” açısından araĢtırmaya dahil olan çalıĢanların algı
düzeylerinin çeĢitli bağımsız değiĢkenlere göre farklılaĢıp farklılaĢmadığını tespit etmek üzere
hazırlanan iliĢkisel tarama modelinde bir çalıĢmadır. Bu bağlamda, çalıĢanların algı düzeyleri
arasındaki farklılıkların, çalıĢanların cinsiyet, mesleki kıdem, görev, çalıĢılan birim, eğitim
düzeyi, TKY ile ilgili bilgilerin nereden edinildiği ve kurumdaki TKY uygulamalarının
amaçlar doğrultusunda ne düzeyde gerçekleĢtiği gibi sosyo-demografik değiĢkenlerine göre
anlamlı olup olmadığı incelenmiĢtir.
AraĢtırmanın çalıĢma evrenini, Adıyaman Üniversitesi‟nde görev yapmakta olan ve
araĢtırmaya tesadüfî olarak katılan akademisyen ve idari personel oluĢturmaktadır. Adıyaman
Üniversitesi‟nde görev yapan toplam 314 gönüllü çalıĢana ulaĢılarak çalıĢmanın veri seti
oluĢturulmuĢtur. Elde edilen veri setinin analizi için SPSS 17.0 istatistik paket programı
kullanılmıĢtır. Analiz aĢamasında verilere yönelik, frekans analizi, iliĢkisiz grup t testi, tek
yönlü varyans analizi ve Scheffe testi uygulanmıĢtır.
ÇalıĢma sonucunda, TKY felsefesine göre “yöneticilerin çalıĢanlarına iliĢkin iĢlevlerini yerine
getirebilme” açısından araĢtırmaya katılan çalıĢanların sosyo-demografik değiĢkenlere göre
algı düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiĢtir. Buna göre, çalıĢmaya
katılan üniversitede çalıĢan akademisyenlerin TKY felsefesine göre “yöneticilerin
çalıĢanlarına iliĢkin iĢlevlerini yerine getirebilme” algı düzeylerinin, yöneticilerin çalıĢanlarını
önemli ve değerli bulması, çalıĢanların kararlara katılımın sağlanması, çalıĢma koĢullarının
iyileĢtirilmesi, çalıĢanların mesleki geliĢimlerini sağlayacak eğitim almaları için gerekli
giriĢimlerde bulunması, çalıĢanların düĢüncelerine saygılı olması, çalıĢanların bireysel
hedeflerini gerçekleĢtirmelerine destek vermesi, çalıĢanların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate
alması ve çalıĢanların geliĢme sürecine katkılarını dikkate alarak ödüllendirmesi açısından
idari personele göre yüksek olduğu ortaya çıkmıĢtır.
ANAHTAR KELĠMELER: Toplam Kalite Yönetimi, ĠĢ Tatmini, Tekstil ĠĢletmeleri
ACCORDING TO THE PHILOSOPHY OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM);
THE LEVEL OF ABILITY OF MANAGERS TO PERFORM THEIR FUNCTIONS
RELATED TO THEIR EMPLOYEES
ABSTRACT:

This research is a study in the relational screening model to determine whether the perception
level of employeess involved in the research is different according to various independent
variables in terms of "the level of ability of managers to perform their functions related to
their employees" according to the philosophy of Total Quality Management (TQM). In this
context, it has been investigated whether the differences among perception levels of
employees are significant in relation to socio-demographic variables such as gender,
occupational seniority, task, working unit, level of education, where information about TQM
is obtained and how TQM practices in the institution are realized in line with objectives.
The study's universe constitutes academicians and administrative staff who are on duty at
Adıyaman University and participate in the investigation by chance. A total of 314 volunteer
employees working at Adıyaman University were reached and a data set of the study was
created. For the analysis of the data set obtained, SPSS 17.0 statistical package program was
used. Frequency analysis, unrelated group t test, one way analysis of variance and Scheffe test
were applied to the data during the analysis phase.
As a result of the study, according to the TQM philosophy, it was determined that the
employees who participated in the survey had significant differences between the perception
levels according to the socio-demographic variables in terms of "ability of the managers to
fulfill their functions related to the employees". According to the TQM philosophy, the
perception level of managers can fulfill their functions related to their employees is important
and valuable for the managers, the employees are required to participate in the decisions, the
working conditions are improved, the employees are required to take the training for the
professional development, respect for the employees, support for the achievement of the
individual goals of the employees, consideration of the needs and expectations of the
employees, and rewarding the employees considering the contributions to the development
process.
KEY WORDS : Total Quality Management, Job Satisfaction, Textile Enterprises
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Türkiye-Bağlantısızlar Hareketi ĠliĢkilerinde UyuĢmazlıklar ve Nedenleri
ÖZET
Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında ortaya çıkıp “Soğuk SavaĢ” olarak adlandırılan ortam, dünya
devletlerin ideolojik açıdan bloklara ayrılarak çatıĢmasına yol açan bir düzenin oluĢmasına
sebep olmuĢtur. Doğu ve Batı blokları olarak ikiye ayrılan devletler haricinde çatıĢmanın
dıĢında kalmayı tercih eden devletler ise bir alternatif olarak “Bağlantısızlar Hareketi”ni
oluĢturmuĢlardır. Bağlantısızlar Hareketi‟nde yer alan ülkeler ya bağımsızlıklarını yeni
kazanmıĢ ya da kazanmak üzere olan ve “Üçüncü Dünya Ülkeleri” olarak adlandırılan
ülkelerdir.
Bu ülkeler, Doğu ve Batı blokları dıĢında kalarak iç ve dıĢ politikalarında bağımsız hareket
etmek amacını taĢımaktaydılar. “Bağlantısızlar Hareketi”nin kurulması ile sonuçlanacak
sürecin en hızlı yol kat ettiği toplantı 29 ülkenin katılımıyla 18-24 Nisan 1955 tarihinde
Endonezya‟nın Bandung kentinde yapılmıĢtır. Bağlantısızlık Hareketi‟nin siyasi olarak
teĢkilatlanması ise, Mısır CumhurbaĢkanı Nasır ve Yugoslavya Devlet BaĢkanı Tito‟nun
liderliği altında 1-6 Eylül 1961 tarihinde Belgrad konferansında gerçekleĢmiĢtir. Ġkinci Dünya
SavaĢı sürecinde tarafsızlık politikası benimseyen Türkiye, oluĢacak olan yeni dünya
sistemine entegre olabilmek adına 23 ġubat 1945 yılında Almanya ve Japonya‟ya savaĢ ilan
etmiĢtir. Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında oluĢan dünya siyasetinde Almanya‟nın yenilgiye
uğratılması dolayısıyla Türkiye‟nin müttefikliğine ihtiyacı olmayan Sovyetler Birliği
Türkiye‟nin toprak bütünlüğüne karĢı bir tehdit oluĢturmuĢtur. Türkiye, Sovyetler Birliği‟nin
tehdidi karĢısında ABD ile ittifak arayıĢları içerisine girmiĢ, ABD ise “Soğuk SavaĢ”ın
baĢlaması ile Sovyet tehdidine karĢı Türkiye‟nin konumundan yararlanmak istemiĢ ve bu
karĢılıklı çıkar iliĢkisi sonucunda Türkiye, 1952 yılında NATO‟ya dahil olarak batı bloğunda
yer almıĢtır. Türkiye‟nin Batı bloğunda yer alması, Türkiye ile coğrafi ve kültürel olarak
yakın olan ve Mısır, Suriye gibi bağımsızlıklarını yeni kazanmıĢ ülkelerin Türkiye‟nin yeni
siyasi hamlelerine karĢı çekince ile yaklaĢmasına yol açmıĢtır. Türkiye‟nin NATO içerisinde
yer almasından kaynaklanan ve 1960‟ların ortalarına kadar süren dıĢ politikası, bu ülkelerin
gözünde Türkiye‟yi ABD‟nin bölgeye yönelik politikalarının uygulayıcısı konumuna
getirmiĢtir.
1955 yılında yapılan Bandung konferansı ile Bağlantısızlar Hareketi‟nin kurulması yönünde
en somut adımın atılması, hareket içerisinde yer alan ülkeler ile Türkiye arasındaki çatıĢmaları
da ortaya çıkarmıĢtır. Türkiye‟nin Bandung konferansında batı bloğunda yer alan bir ülke
olmanın gereklerini yerine getirmiĢ olması, bağımsızlıklarını yeni kazanmıĢ olan bu ülkelerin
tepkisini çekmiĢtir. Bu tutum, Bağlantısızlar Hareketine katılan devletlerin gözünde,
Türkiye‟yi kapitalist dünyanın savunucusu konumuna düĢürmüĢtür. Ayrıca bu tutum
Bağlantısızlar Hareketi ile Türkiye iliĢkilerinde olumsuzlukların temelini oluĢturmuĢtur.
Bu çalıĢma, Bağlantısızlar Hareketi‟nin oluĢumu, Türkiye‟yle olan iliĢkilerindeki
olumsuzlukları ve bu olumsuzlukların nedenlerini ortaya koyarak Soğuk SavaĢ dönemindeki
genel siyasi durum hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.
ANAHTAR KELĠMELER: Türkiye, Bağlantısızlar Hareketi, Soğuk SavaĢ, Bandung
Konferansı
Confilict and Reasons In Turkey-The Non-Aligned Movement Relations

ABSTRACT
The atmosphere that emerged after the Second World War and was termed as "Cold War" led
to the establishment of an order that led the world states clash by breaking up into ideological
blocks. Apart from the states divided into two as the Eastern and Western blocks, the states
which prefer to be excluded from the conflict have formed the "Non-aligned Movement" as
an alternative. Except for the states divided into East and West blocks, apart from the conflict,
the countries involved in the Non-Aligned Movement are either countries that have gained
their independence or are about to win and are called "Third World Countries". These
countries were aiming to act independently in their domestic and foreign policies by staying
outside the East and West blocks.
The meeting, which resulted in the establishment of the "Non-Aligned Movement", took place
fastest in Bandung, Indonesia on 18-24 April 1955 with the participation of 29 countries.
Political organization of the disconnection movement took place at the Belgrade conference
on September 1-6, 1961 under the leadership of Egyptian President Nasser and Yugoslav
President Tito. Turkey who adopted a policy of neutrality In the process of Second World
War, declared war on Germany and Japan on 23rd of February 1945 in order to be integrated
into the new world system which will occur. Soviet Union who did not need the alliance of
Turkey in the new formation of the world politic system after the Second World War because
of the defeat of Germany, pose a threat to Turkey‟s territorial integrity. Turkey entered in
alliance seeking with United States against Soviet Union‟s threat and United States wanted to
benefit from Turkey‟s position because “Cold War” started.
As a result of this mutual interest relationship Turkey entered NATO and took place in block
West in 1952. Turkey‟s taking place in block West, led countries which is close to Turkey as
culturally and geographically like Egypt and Syria, approach with suspicion to the new
political moves of Turkey. The arising foreign policy until the mid-1960s of Turkey taking
place in NATO, has brought Turkey to a position as a practitioner of the US policy towards
the region in these countries eyes. The most concrete step taken towards the establishments
of the “Non-Aligned Movement” at Bandung conference in 1955 pose he conflict between the
countries in the movement and Turkey. Turkey attracted the attention of these countries which
gained their independence new at Bandung conference because he fulfilled the requirements
of being a country located in the block West. This attitude of Turkey set itself as a defenders
of the capitalist world in the states eyes joining the Non-Aligned Movement. This situation
formed the basis of negativity between the Turkey-Non-Aligned Movement relations.
This study aims to give information about the formation of the Non-Aligned Movement and
the negativity and the causes of the negativities in its relations with Turkey by giving general
information about the political situation during the Cold War.
KEY WORDS: Turkey, The Non-Aligned Movement, Cold War, Bandung Conference
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ĠMAM EBU HANĠFE‟NĠN SĠYASET ANLAYIġI VE SĠYASÎ TUTUMU
ÖZET
Ġslam dininin çoğunluğunu teĢkil eden Ehl-i Sünnet Mezhebi‟nin en büyük amelî
ekollerinden biri olan Hanifilik‟in kurucusu Ġmam Ebu Hanife, dinin muhtelif alanlarında
görüĢ beyan etmiĢ bir alimdir. Ebu Hanife‟nin itikat ve hukuktan sosyal ve siyasal hayata
kadar geniĢ yelpazede görüĢ ve fikirleri mevcuttur. Onun düĢüncelerini ahlak, sosyal ve
siyasal hayattan uzak, Ġslam toplumunun geçirdiği tarihî aĢama ve tecrübelerden arındırılmıĢ
sırf itikadî ve fıkhî esaslar çerçevesinde değerlendirmek eksik olacaktır. Onun ileri sürdüğü
görüĢlerin arka planında ahlakî duruĢ, içtimaî bütünlük ve siyasî birlik endiĢesi yatmaktadır.
Dolayısıyla Ebu Hanife‟nin görüĢ ve tutumu, itikadî ve hukukî alanda olduğu gibi ahlakî,
siyasî ve sosyal alanda da incelenmeğe değerdir. Ancak onun görüĢ beyan ettiği ve tutum
takındığı her bir sahayı araĢtırmak, araĢtırma sahamızı aĢmaktadır. Tebliğimiz çerçevesinde
ele alacağımız konu, onun toplum ve siyasete dair görüĢ ve tutumlarıdır.
ANAHTAR KELĠMELER: Ebu Hanife, Siyaset, AnlayıĢ ve Tutum.
The Imam Ebu Hanifah Understanding of Politics and Political Attitude
ABSTRACT
The Imam Abu Hanifah, founder of Hanifahizm, one of the biggest practical schools
of the Ahl-i Sunnah sect, constituting the majority of Islamic religion, is a scholar who has
expressed his views in various areas of religion. Abu Hanifah has opinions and ideas from
faith and law to social and political life in a wide range. It would be incomplete to consider
his thoughts far removed from moral, social and political life, in the framework of the
historical stage and the experience of the Islamic society in the context of purely faith and
legal principles. There has been the concern of morally attitude, social integrity and political
unity in the background of his suggestions.
Thus, Abu Hanifah's view and attitude are worth reviewing in space of morally,
political and social as if it were a faithfully and legally. However, to investigate each of the
fields in which he expressed his opinion and took attitude are overcoming our research field.
The subject that we will discuss in the framework of our notification is about his views and
attitudes about society and politics.
KEY WORDS :Abu Hanifah, Politics, Understanding and Attitude.
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TAHTAKUġLAR KÖYÜ MEZAR TAġLARI
ÖZET
TahtakuĢlar Köyü Edremit‟e bağlı bir Tahtacı Türkmen köyüdür. Kazdağı eteklerinde 1843
yılında Karadana Salman tarafından kurulmuĢtur. Köy daha sonra Kazdağı‟nda göçebe yaĢayan
Tahtacı Türkmenlerin yerleĢmesiyle büyümüĢtür. Köyün üç mezarlığı vardır. Birisi göçebe dönemde
yaylakta kullanılan Düden mezarlığı, diğeri göçebe dönemde kıĢlakta kullanılan Manastır Çayı
yakınındaki Kahveocağındaki mezarlık, son olarak köyün yakınındaki halen kullanılan mezarlık.
Düden mezarlığı Kazdağı‟nın Düden yaylasında yer almaktadır. Mezarlık Evciler ile Avcılar
yolu üzerindedir. Göçebe dönemde yaylak zamanı dağdaki tüm Tahtacı Türkmenler tarafından
kullanılmıĢtır. Ama asıl TahtakuĢlar‟a yerleĢenler tarafından kullanılmıĢtır. Mezarlığa en son defin
1937 yılında yapılmıĢtır.
Mezarlıkta ilk dönem mezar taĢları bulunmaktadır. Bu mezar taĢları kaba düz taĢlar olup
üzerlerinde elle çizilmiĢ kaz ayakları vardır. Mezarlık bugün oldukça tahrip edilmiĢ durumdadır.
Mezarlığa yörede Türkmen Mezarlığı adı verilmektedir.
Ġkinci mezarlık olan Manastır Çayı Kahveocağı mezarlığı ise kıĢlak mezarlığıdır. YerleĢik
hayata geçildikten sonra da kullanılmaya devam etmiĢtir. Bu mezarlıkta tipik Osmanlı mezar taĢları
vardır. Bu mezar taĢlarının bazıları sarıklı, bazıları ise feslidir. Üzerleri Osmanlıca yazılıdır. Tarihte
vardır. Kaz ayağı figürleri yoktur. Bu mezarlığa en son mezar 1941 yılında konulmuĢtur. 1942 yılında
2.Dünya savaĢı nedeniyle cenazelerin mezarlığa götürülmesi zorlaĢmıĢtır. Bundan dolayı 1942 yılında
Hakka yürüyen Veli Kahya köyün yakınındaki tepeye defnedilmiĢtir. Ondan sonra cenazeler buraya
defnedilmeye baĢlanmıĢtır. Bu mezarlıktaki mezar taĢları ise modern taĢlardır. Üzerlerinde fotoğraf
olanlar olduğu gibi cenaze yakınlarının ölüm hakkındaki duyguları da yazılıdır. Ayrıca bazı mezar
taĢlarında kaz ayağı figürü de bulunmaktadır. Ayrıca yeni defnedilen mezarlarda hece tahtaları da
bulunmaktadır.
ANAHTAR KELĠMELER: Tahtacı Türkmeni, mezarlık, mezartaĢı, kazayağı
Gravestones of TahtakuĢlar Village

ABSTRACT
TahtakuĢlar is a Tahtacı Turkmen village in Edremit. It was established by Karadana Salman in
piedmont of Mount Ida in 1843. Later, the village expanded with the settlement of nomadic Tahtaci
Turkmens. There are three cemeteries. One of them is Düden cemetery used in summer pasture in
nomadic period, the other one is cemetery used in winter quarters in Kahveocağı near Manastır river,
the last one is the cemetery still used.
Düden cemetery is located in Düden plateau of Mount Ida. The cemetery is on the ways of Evciler and
Avcılar. In the nomadic period, it was used by all Tahtaci Turkmens in the mount. But, actually, it was
used by people settled in TahtakuĢlar. The last funeral was buried there in 1937.
Gravestones of the first period have still beein in the cemetery. These gravestones are rough stones and
houndstooths were drawn manually on the gravestones. The cemetery is today in a destroyed state. It
is called as Turkmen Cemetery in the region.

The second one is the cemetery of Kahveocağı near Manastır River in the winter quarters. It was
continued to be used after passing to settled life. Typical Ottoman gravestones have been in this
cemetery. Some of them are headdressed, some of them are with fez. There are Ottoman writings,
dates on them. There is not any houndstooth figure. The last funeral was buried in 1941. It became
difficult to take the funerals to the cemetery because of the World War II. Therefore, Veli Kahya who
died in 1942, was buried to a hill near the village. Later, it was initiated to be buried the funerals there.
Gravestones there are modern stones. There are photographs and iiit is written emotions of relatives of
the dead on the gravestone. Besides, houndstooth figures have been in some gravestones. There has
been „hece tahtası‟ which is wood used instead of gravestones in some recent graves.
KEY WORDS : Tahtacı Turkmen, cemetery, gravestone, houndstooth
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ġampiyonlar ile Ġnovasyon ve BaĢarı ĠliĢkisi
ÖZET
Örgütsel Ģampiyonlar çoğu örgütte gözlenen iĢin merkezi kiĢileridir. Bu kiĢiler iĢlerinin
gereği olmasa da diğer arkadaĢlarına yardım eder, gereğinden fazla sorumluluk alırlar.
Örgütün herhangi bir konuda sıkıĢması durumunda da akla ilk gelen, en önce baĢvurulan
kiĢilerdir. Yazın Ģampiyonlar konusunda bir mutabakata varamamıĢtır: Bazıları Ģampiyonların
her türlü organizasyonda önemli bir rol oynadığını düĢünürken diğerleri yalnızca orijinal ve
disiplinsiz olduklarını düĢünüyorlar. Ġkinci grup ayrıca bu insanların örgütün sinerjisini
körelttiği ve yaratıcı bir atmosferin oluĢmasını engelledikleri ve dolayısıyla etkin inovasyonun
önündeki en önemli sorunlardan biri durumunda olduklarını iddia etmektedir. Bu nedenle bu
çalıĢma Ģampiyonların inovasyon etkinliğindeki rolünü ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Bu bağlamda, farklı inovasyon düzeylerinin her birinden belirli sayıda firma rastgele seçilerek
her birinde Ģampiyonların durumunu anlamamızı sağlayacak bir anketle birlikte inovasyon
audit uygulaması yapılarak a) firmaların belirlenen inovasyon düzeylerinde olup olmadıkları,
b) firmaların kaçında en az bir Ģampiyonun olduğu ve bunlara bakıĢ açısı ve c) Ģampiyonların
inovasyon etkinliği üzerindeki rolü belirlenmeye çalıĢılacaktır.
ANAHTAR KELĠMELER: ġampiyon, Ġnovasyon, Örgütsel baĢarı, Ġnovasyon Yönetimi
The Relationship between Champions with Innovation and Success
ABSTRACT
Organizational champions are the central people in most organizations. Even if it is not
necessary for their jobs, these people help other colleagues and take more responsibility than
necessary. They are the first to come to mind when there is confusion or problem in any way.
The literature has not reached a consensus on the champions. Some think that champions play
an important role in any organization, while others think they are only original and
undisciplined. The second group also claims that these people are the ones who blunt the
synergy of the organization and prevent the creation of a creative atmosphere, and therefore
one of the most important problems in front of effective innovation. For this reason, this study
aims to reveal the role of champions in innovation effectiveness.
In this context, a certain number of firms with the different levels of innovation are randomly
selected and an innovation audit application is carried out with a questionnaire that will
provide a sense of the champions' status in each of them. therefore, a) whether the firms are at
the designated innovation levels; b) how many firms have at least one champion and c) the
role of the champions on the innovation activity will be tried to be determined.
KEY WORDS: Champion, Innovation, Organizational success, Innovation Management
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Türkiye‟de Bütçe Açıkları ve Cari Açık Arasındaki ĠliĢkinin Analizi
ÖZET
Son yıllarda geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde bütçe ve cari açıkların önemli
büyüklüklere ulaĢması iki açık arasındaki iliĢki üzerinde araĢtırmaların yoğunlaĢmasına neden
olmuĢtur.
Ġkiz açıklar hipotezi, bütçe açıkları ile cari iĢlem açıkları arasında bir iliĢkinin varlığını ifade
eder. Ġkiz Açık teorisine göre; bütçe açıkları artarsa faiz oranları da artar. Faiz oranlarındaki
artıĢ ülke parasının değerini arttırır ve ihracat göreli olarak daha pahalı, ithalat da daha ucuz
hale gelir. Böylece bütçe açığı ile birlikte cari açık da ortaya çıkar.
Bu çalıĢmada literatürde büyük bir tartıĢma konusu teĢkil eden bütçe açığı ile cari iĢlemler
açığı arasındaki iliĢki Türkiye örneği üzerinden Toda-Yamamoto Nedensellik Testi ile analiz
edilecektir.
ANAHTAR KELĠMELER: Bütçe Açığı, Cari Açık, Nedensellik, Ġkiz Açıklar Hipotezi

Analysis of the Relationship Between Budget Deficits and Current Account Deficit
ABSTRACT
In recent years, budgetary and current account deficits in developin and developed
countries have led to intensification of research on the relationship between the two deficits to
reach significant magnitudes.
The twin deficits hypothesis implies the existence of a relationship between budget deficits
and current account deficits. According to the Twin Deficits Theory; If budget deficits
increase, interest rates also increase. The increase in interest rates increases the value of the
country's money, and exports are relatively more expensive and imports become cheaper.
Thus, current account deficit arises together with budget deficit.
In this study the relationship between literature, which constitutes a major subject of debate
budget deficit and the current account deficit will be analyzed by Toda- Yamamoto Causality
Test for the case of Turkey.
KEY WORDS: Budget Deficit, Current Account Deficit, Causality, Twin Deficits Hypotesis
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A historical presentation of global research on group work models to modify the culture of
peace among university youth

Abstract:
A historical presentation of global research on community service models to modify the
culture
of
peace
among
university
youth
This study deals with a historical presentation of the latest studies on the international group
work
models that dealt with the culture of peace among university youth
The current study aimed to describe and analyze the latest global research using group work
models of how modify the culture of peace among university youth A set of sub-goals
emerged
from
the
main
objective
1- Monitoring the research reality of the global research and studies related to the
modification
of
the
culture
of
peace
2 - Monitoring the topics covered by global research using group work models of how
modify
of
the
culture
of
peace
among
university
youth
3. Analyzing the content of global research using group work models of how modify of the
culture
of
peace
among
university
youth
4 - To reach a research proposal in the light of the results of the current analytical study from
the perspective of how group work models modify the culture of peace among university
youth.

KEY WORDS: Social work, Group work,Peace
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RISK ASSESMENT IN AVIATION INDUSTRY
ABSTRACT
Risk management is an important tool especially in aviation systems, and it has a long and
continuous process. While reaching the end goal of a safety system, systematic data collection
and analysis of all relevant risks have to be considered. To meet the needs of demands for
aviation companies, which are exposed to risks that even cause life losses, these companies
should have safety management departments and give special emphasis to their risk
management systems.
Risks are unforeseen deviations from expected values caused by accidental interferences
deriving from the unpredictability of the future (Gleissner & Romeike, 2005). Besides the
negative implication of risk, safety risk management is always a balancing act between risk
opportunities and threats. So, if we identify, quantify and evaluate the risks, we can better
manage this process. During recent decades, the focus has been on qualitative analysis or
post-event studies of accidents.
Aviation systems are characterized by a huge number of complex interactions and
interdependences between stakeholders and disastrous consequences in the case of an
accident, so that Safety Risk Management (SRM) accompanied aviation since the early days.
What has changed over the last decade is the way how safety in aviation is managed.
This paper develops a model for assessing risk factors in aviation safety and offers ways of
increasing the effectiveness' of safety risk management systems. For this aim, the Analytical
Hierarchy Process (AHP) and Quality Function Deployment (QFD) methodology is used for
quantifying the risk factors. In addition, while prioritizing the projects, Multiple-Knapsack
model is used. The model is developed by evaluating all related estimation factors based on
their importance, hazardousness, detection ability, probability, criticality, and frequency. The
factors in the model are established as human factors, system factors, management factors,
environmental factors, and mission factors.
KEY WORDS: Risk, Risk Management, Aviation Industry
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BEġ FAKTÖR KĠġĠLĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN (BIG 5) ĠNSAN ENERJĠSĠ ÜZERĠNDEKĠ
ETKĠSĠ: BĠR ALAN ARAġTIRMASI
ÖZET
Özellikle günümüz hızla değiĢen ve karmaĢıklaĢan teknolojilerinin yanı sıra, çevresel
belirsizlikler ve karmaĢıklıklar birçok alanda olduğu gibi insan unsurunun stratejik önemini
daha da ön plana getirmektedir. KüreselleĢme, rekabet, pazar ve teknolojide sürekli
değiĢiklikler örgütlerin sahip olduğu insan kaynağının öneminin giderek artmasına neden
olmuĢtur. Örgütlerin rakipleri karĢısında sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlayabilmeleri
için nitelikli insan kaynağına sahip olmaları ve sahip oldukları insan kaynağından en iyi
Ģekilde faydalanabilmelerine bağlıdır. Bu anlayıĢın araĢtırmacılar ve uygulayıcılar tarafından
anlaĢılması ile birlikte örgütler amaçlarının gerçekleĢtirebilmesi için insan kaynağının ana
unsur olduğu gerçeği ile birlikte çalıĢanların nasıl daha etkin ve verimli bir Ģekilde katkı
sağlayacaklarını insan unsurunun birçok yönüyle ele almaya baĢlamıĢlardır. Ġnsan enerjisi
örgütlerde sürdürülebilir rekabet avantajı, verimlilik ve etkinlik için önemli bir kaynaktır.
Ġnsan enerjisi gün içerisinde sürekli olarak değiĢerek artıĢ ve azalıĢlar gösterebilmektedir.
Ġnsan enerjisinde meydana gelen artıĢlar performansta yükselme, olumlu duyguların oluĢumu,
yüksek motivasyon gibi örgütsel çıktıların artmasını sağlamaktadır. Örgütsel açıdan sağladığı
bu avantajlardan dolayı iĢgörenlerin enerji düzeylerinin yüksek olması iĢletmeler açısından
son derece önemlidir.
Son yıllarda pozitif psikoloji ve pozitif örgütsel davranıĢ alanında çalıĢan araĢtırmacılar,
yansıtılan en iyi benlik kavramsal çerçevesinde bireylerin her zaman daha iyi yapabilecekleri
Ģeylere odaklanılmasının örgütsel açıdan da önemli kazanımlar sağlayacağını
vurgulamaktadır. Bu kapsamda çalıĢanların nasıl daha enerjik kalarak etkin ve verimli bir
Ģekilde çalıĢacakları üzerine odaklanmaya baĢlamıĢlardır. Olumlu duyguların iĢgören
performansı üzerinde pozitif etkiye sahip olduğunun yapılan araĢtırmalarla ortaya konulması
neticesinde, örgütsel davranıĢ alanında yapılan çalıĢmalar insan enerjisinin nasıl artırılarak
sürekli yüksek tutulacağına odaklanmaya baĢlamıĢtır.
Özünde bireyi diğerlerinde ayıran, farklı kılan kiĢilik kavramı, insanın fiziksel ve sosyal
çevresiyle olan etkileĢimini ortaya koyan duygu, düĢünce ve davranıĢlarının ayırt edici
birleĢimidir. KiĢilik literatüründe önemli rol oynayan Luthans (2010), kiĢiliğin doğuĢtan gelen
bir takım genetik özellikler ile sonradan çevresel koĢulların ve sosyal unsurların etkisiyle
Ģekillenen bir kavram olduğunu iĢaret etmektedir. KiĢilik kuramlarından olan ve birçok kiĢilik
çalıĢmasında yer alan önemli bir kuram BeĢ Faktör KiĢilik Modelidir. Goldberg (1990)
yaptığı çalıĢmada, yeni deneyimlere açıklık, sorumluluk, dıĢadönüklük, uyumluluk ve
nevrotizm olmak üzere beĢ temel faktörü isimlendirmiĢtir. BeĢ büyük faktör ilk harfleri
OCEAN olacak Ģekilde ifade edilmiĢtir.
Bu kapsamda mevcut çalıĢmanın amacı BeĢ Faktör KiĢilik Özelliklerinin insan enerjisi
üzerindeki etkilerini uygulamalı olarak araĢtırmaktır. Bu amaca yönelik oluĢturulan
hipotezleri test etmek için Kayseri Ġli‟nde 450 kiĢi ile bir anket çalıĢması gerçekleĢtirilmiĢtir.
AraĢtırmanın analiz safhası devam etmekte olup, sonuçlar ayrıntılı olarak yayınlanacaktır.

ANAHTAR KELĠMELER: KiĢilik, BeĢ Faktör KiĢilik, Ġnsan Enerjisi

THE INFLUENCE OF BIG 5 PERSONALITY TRAITS ON HUMAN ENERGY: A FIELD
STUDY
ABSTRACT
In addition to today‟s highly changing technological environment, the organizational
environment and its complexity is also changing. In this changing continuum, the importance
of human as a source become more important. The changes in globalization, competence,
market and technology has also show the importance of human resource in the organizational
environment. In today‟s world, if organizations want to get a sustainable competitive
advantage, they have to focus more on human resource, and take advantage of this important
source. In accordance with the understanding of this important source, academics and
practitioners head towards to better utilize from this source, and they also include all of the
human factors which are thought to be positive effects on organizational aim and
performance. Human energy is an important source for sustainable competitive advantage,
efficiency and effectiveness in the organizational context. Human energy shows increase and
decreases by changing continually during the day. Occuring increases in human energy
provide to increase organizational outputs such as performance rising, formation of positive
feeling and high motivation. Thanks to these advantages provided by an organizational
perspective, being high of servers‟ energy levels is extremely important for foundations.
In recent years, positive psychology and positive organizational behavior come to the front.
These concepts generaly depend on getting the highest performance from the individuals.
They also emphasize that these factors are important inputs for the organizational
performance. Thus, they focus on human energy as an increasing factor of the performance.
After the findings of positive relationships between human energy and performance,
organizational behavior scholars try to find and suggest new ways to increase the positive
infleunec of human energy in the organizations.
The personality is differ from someone to another. Because, it has some physical and
sociological context that includes emotion, thought, and behavior. Luthans (2010), who has a
great impact on personality literature, defined the term as some attributions and characteristics
that come from genetics of the individuals and some others shaped by the social environment.
In addition, the literature also indicate the Big 5 personality traits as an important theory of
personality. This theory emphasizes five traits for personality. These are; Openness to
experience, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness, and Neuroticism which
establishes the term “OCEAN”.
In view of the given literature, in this study we aimed to examine the influence of big 5
personality traits on human energy. For this aim, we performed a survey study in Kayseri. The
sample is comprised of 450 employees. The analyses process is continuing now. We plan to
give the results in the final version of this paper.
KEY WORDS: Personality, Big 5 Personality Traits, Human Energy
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OSMANLI DÖNEMĠ KĠLĠSLĠ ÂLĠM VE EDĠPLER
Özet
Tarihteki en önemli ilim ve kültür merkezlerinden biri de, Kilis ilidir. Bu bölgedeki mevcut
medreseler ile çeĢitli bilim dallarında yetiĢen âlim ve edipler, bu gerçeği açıkca
göstermektedir. Bu yüzden Nadir Tabakât kitaplarından ve Türkiye Ġhtisas Kütüphânelerinden
tesbit edebildiğimiz aralarında Kâtibzâde Ömer el-Kilisî, Abdullah b.Abdurrahman el-Kilisî,
Uryânî Osman b.Abdullah el-Kilisî, Muhammed b.Osman el-Kilisî, Süleyman b.Ahmed elKilisî, Ali Fuad Efendi, Ahmed Efendi, Mehmed Tevfik Efendi ve Mustafa Efendi‟nin de
bulunduğu Osmanlı dönemi Kilisli âlim ve ediplerin hayatları ile kütüphânelerde bulunan
Kur‟ân ilimleri, tefsir, hadis, kelâm, ahlâk, mantık, Arap edebiyatı, mevize, kıssa ve duâ gibi
sahalardaki Arapça, Farsça ve Osmanlıca elyazması ve matbû eserlerini topluca sunmak,
bilim dünyası için son derece faydalı olacaktır. Böylece daha önce hiç yapılmamıĢ bu
çalıĢmayla, Kilis‟in bilim ve kültür tarihi ile ilgili ciddî bir boĢluk doldurulacak ve
araĢtırmacılara bu hususta yön verilecektir. Nitekim “Kim bir mü’minin hayat tarihini
yazarsa, onu yaĢatmıĢ gibi olur.” meâlindeki hadîs-i Ģerîf ile “Bizim eserlerimiz, bizi
tanıtan belgelerdir. Bunun için, bizden sonra eserlerimize bakınız.” meâlindeki beyit, bu
mevzunun ne derece büyük önem arz ettiğini göstermektedir. Bunun yanı sıra “Büyüklerini
tanımayan bir millet, asla yükselemez.” veciz söz de, burada hatırlatılmalıdır.
Bir milletin kültür değerlerinin yekûnunu din, dil, tarih, sanat, edebiyat, örf ve âdetler ile
düĢünüĢ ve yaĢayıĢ tarzları meydana getirmektedir. Bu kültür değerleri, milletlerin hayatında
önemli bir yer tutarlar. Milletler, bu tip kültür değerleri üzerinde hassasiyetle dururlar ve
bunları mümkün mertebe zedelemeden ve hatta geliĢtirerek kendinden sonraki nesillere
devrederler. Kilis‟in bilim ve kültür tarihini de gün yüzüne çıkarmak, Ģanlı milletimizin bu
azîz değerlerine katkıda bulunmaktır.
Anahtar Kelimeler: Kilis, Osmanlı, Âlimler, Edipler, Eserler
SCHOLARS AND LITERARY MEN OF KĠLĠS IN OTTOMAN ERA
Abstract
One of the most important cultural and science center is Kilis province in history. Madrasah
present in this region and scholars and litarary men showing this truth up. Therefore, in this
paper submitting biographies and manuscript and printed works on Qur‟anic sciences, tafsir,
hadith, kalam, akhlaq, mantiq, Arabic literature, maviza, qissa and pray in Arabic, Persian and
Ottoman Turkish of scholars and statesmen of Kilis as a whole in Ottoman and Republic era
such as Kâtibzâde Ömer el-Kilisî, Abdullah b.Abdurrahman el-Kilisî, Uryânî Osman
b.Abdullah el-Kilisî, Muhammed b.Osman el-Kilisî, Süleyman b.Ahmed el-Kilisî, Ali Fuad
Efendi, Ahmed Efendi, Mehmed Tevfik Efendi and Mustafa Efendi which we detected from
rare bibliographic books and Turkish Specialized Libraries will be very useful for science
world. Thus, by this study which was never handled till today a significant gap will be filled
related with cultural history of MuĢ and researchers will be guided in this issue. Hence the
hadith of prophet “who tells of the biography of a believer, honours his memory” and the
verses “our works are documents whic introduce us. Thus, look at our works after us.” which
Katip Çelebi the deceased mentioned in the introduction of his work “KeĢfu‟z-Zunûn”

demonstrate how important this issue is. Therefore, submitting the names of their works
pointing their merit and perfection proves their scientific highness and services which they did
for humanity. Beside this the proverb “Nation which does not recognize its elders can not
proceed” must be reminded here too.
Total cultural values of a nation are consisted of religion, language, history, art, literature,
customs and traditions as well as the way of thinking and living. These cultural values have an
important place in life of nations. Nations cherish such kind of values and transfer them to
next generations without damaging and even developing. Revealing the cultural history of
Kilis is contributing our glorious nation‟s precious values.
Keywords: Kilis, Ottoman, Scholars, Literary Men, Works
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KIYI ALANLARI VE TURĠZM POTANSĠYELĠ
ÖZET
Kıyılar, doğal ve beĢeri özellikleriyle her zaman dikkat çekmiĢtir. Doğal özellikleriyle beĢeri
faaliyetlerin yapılmasına olanak sağlamıĢtır. Kıyı alanları; yerleĢme, nüfus, tarım, sanayi,
ticaret, ulaĢım, turizm, siyasi ve askeri bakımından geçmiĢten itibaren çok önemli olmuĢtur.
Bu nedenle kıyıların planlanması, yönetilmesi ve amacına uygun olarak kullanılması
gerekmektedir.
Kıyı alanları denilince kuĢkusuz akla gelen ekonomik faaliyetlerinden biri turizmdir. Turizm
faaliyetinin sürdürülebilir Ģekilde yapılması hem o kıyı alanlarına hem de ülkesine ekonomik
ve kültürel anlamda son derece önemli katkılar sunmaktadır. Planlı ve yönetimi kolay kıyı
alanlarının tercih edilmesi turizm faaliyetleri açısından son derece önem taĢımaktadır.
Kıyı alanlarında turizm faaliyeti yapılırken diğer yandan da kentleĢme hareketleri de hızlı bir
Ģekilde sürmektedir. Dünya nüfusunun yaklaĢık % 41‟i kıyı çizgisiyle 100 km arasında
yaĢamaktadır. Diğer bir bakıĢla dünya nüfusunun % 76'sı denizlere 1000 km yakın bölgelerde
yaĢamaktadır. Dünya nüfusunun % 85'i, denizlere 0-500 km uzak alanlarda yaĢamaktadır. Bu
kadar nüfus ve diğer faaliyetlerin baskısıyla karĢı karĢıya kalan kıyı alanları yerleĢmelerin
etkisiyle turizm alanında geliĢmekten uzaklaĢmaktadır. Buna bağlı olarak dünya ekonomisine
çok fazla katkısı olan turizm faaliyetleri zarar görmekte ve gelecek açısında kıyı alanları
gerçek özelliğini kaybedecek duruma gelmektedir.
ANAHTAR KELĠMELER: Kıyı Alanları- Turizm- Mekânsal Planlama- Coğrafi DeğiĢim
Abstract
COASTAL AREAS AND TOURISM POTENTIAL
Coasts have always attracted attention with its natural and human characteristics. In addition
to its natural characteristics, these coasts enabled human activities to take place. From the
past, coastal areas have become very important from the settlement, population, agriculture,
transportation, tourism, politics and military point of view. For these reasons, coast areas are
necessary to plan and manage, and they must be used in accordance with its purpose.
When it comes to coastal areas, tourism is one of the first economic activities that come to
mind. The sustainable tourism activities offer both economic and cultural significant
contributions to the coastal areas as well as to the contry. Coastal areas which planned and
easy to manage are of utmost importance in terms of tourism activities. While tourism
activities are taking place in coastal areas in addition, urbanization movements are also taking
place rapidly. Approximately 41% of the world population have been living in shoreline and
between 100 km. From another point of view, 76% of the world‟s population have been living
in regions close to 1000 km from the sea. Approximately 85% of the world‟s population have
been living in areas 0-500 km away from the seas. The coastal areas that are faced with so
much population and other activities are getting away from developing in the field of tourism
due to settlement.
As a result, tourism activities, which have been making a lot of contribution to the world
economy, are damaged and if it continues, coastal areas will lose their true features.
Key Words: Coastal Areas- Tourism- Spatial Planning- Geographic Change
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II. ABDÜLHAMĠD DÖNEMĠ YAHUDĠ KADINLARIN EĞĠTĠM POLĠTĠKALARI:
SELANĠK ÖRNEĞĠ
ÖZET
Bu makalede 19. yüzyılda imparatorluk içerisinde önemli bir konumda olan Yahudilerin
eğitim sistemi açıklanmaya çalıĢılmıĢ; Selanik vilayetinin genel durumu hakkında bilgi
verildikten sonra vilayetin en önemli sancağına bağlı merkez Selanik bölgesi örneklem olarak
seçilmiĢtir. Selanik‟in coğrafi konumu ve tarihçesine değinildikten sonra kentin etnik- dini
yapısı hakkında bilgi verilmiĢtir.
Alliance örgütünün Selanik Yahudi cemaatinin eğitimi üzerindeki etkisi ve temel gayesi
irdelenmeye çalıĢılırken II. Abdülhamid‟in Alyans okullarına yaklaĢımı ele alınmıĢtır.
ÇalıĢmanın temel amaçlarından biri de Osmanlı tebaasında önemli bir yer edinen Yahudilerin
eğitim sistemi çerçevesinde Yahudi kızların eğitim politikalarına ve değiĢimine
odaklanmaktır. Selanikli Yahudi kadınların eğitim açısından geçirmiĢ oldukları dönüĢümü
daha iyi anlamak için modernleĢme öncesi geleneksel eğitim sistemine de değinilmiĢtir.
Etnik açıdan farklı gruplara ve cemaatlere bölünmüĢ olan Yahudilerin kızların eğitim
politikaları karĢısında takındıkları tutumları; Selanik‟teki politikacı ve eğitimcilerin okullaĢma
faaliyetleri altında yatan etkenleri detaylı bir Ģekilde analiz edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bunun yanı
sıra, Alyans dıĢında Yahudi kızların eğitimine önemli katkıda bulunan diğer gruplara örneğin
Alman kültürünü empoze etmeye çalıĢan HV örgütünün faaliyetleri; Alyans ile benzerlikleri
ve farklılıkları ortaya çıkarılmaya çalıĢılmıĢtır. Yahudi eğitimi açısından değinilen konulardan
biri de Alyans gibi örgütlerin Selanik bölgesindeki eğitim politikalarındaki amaçlarına ulaĢıp
ulaĢamadığıdır. En son kısımda ise Selanik‟te bulunan Müslümanların özellikle kızların
eğitim politikaları ve toplumun tutumları Yahudi kızların eğitimi ile karĢılaĢtırmaları bir
analiz ile ele alınıp değerlendirilecektir.
Osmanlı Yahudilerin eğitimi özellikle kızların eğitimi konusunda Türkçe olarak literatürde
pek kaynak olmadığından dolayı bu çalıĢma büyük bir eksikliği giderecek mahiyettedir. Bu
çalıĢma yabancı kaynaklardan çeviri yapılarak; Selanik vilayet salnamesi, maarif salnamesi ile
arĢiv kaynaklarının yanı sıra ikincil el kaynaklardan da yararlanılarak oluĢturulmuĢtur.
Kaynaklar arası elde edilen istatiksel bilgiler karĢılaĢtırmalı bir analiz Ģeklinde ele alınmıĢtır.
ANAHTAR KELĠMELER: Selanik, Yahudi, Müslüman, Kadın, Eğitim, OkullaĢma, II.
Abdülhamid.
POLITICS OF JEWISH WOMEN EDUCATION DURING SULTAN ABDULHAMID II:
SAMPLE OF SALONICA
ABSTRACT
For the paper, analysing the whole territory of the Ottoman Empire in terms of Jews education
is too extensive, thus, in this study, I had to choose the city, surrounded with sanjak of
Salonica, had an important position in the Ottoman Empire as it had modern- developed
schools and methods of teaching thanks to having some characteristics such as being center of
the sanjak and having educated–rich people. Furthermore, it was one of the most prosperous
cities of the Empire in that time. After giving some information about history and geopolitical
position of Salonica, general overview of Jews education will be mentioned. In addition, those

topics will be covered in the article: Attitude of Salonika‟s Jewish towards female education,
location and development of girls‟ school, schooling politics of Jewish society.
Also, attitude of the Porte towards schooling in terms of finance, control and inspection will
be elaborated. Briefly, Jews schooling in Salonica during Abdulhamit II and policy of
Ottoman government will ve discussed in the paper. Fianlly I will discuss education policy of
muslim especially women lived in Salonica and will be compared with Jews edcuation
system. Differences and similarities of education system between two important communities
will be analysed and attitudes of societies towards women education will be discussed.
KEY WORDS: Salonica, Jews, Muslim, Woman, Education, Schooling, Sultan Abdulhamid
II.
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COĞRAFĠ BAKIġ AÇISIYLA TÜRKĠYE'DE DEMOGRAFĠK DEĞĠġĠM VE 2075 NÜFUS
PROJEKSĠYONU
ÖZET
Nüfus projeksiyonları, geleceğe yönelik ekonomik ve sosyal politikaların oluĢturulmasına
yardımcı olan demografik yöntemlerdir. Bu yöntemler, mevcut nüfus yapısının ortaya
çıkarılması, eğilimlerinin tespit edilmesi ve bu eğilimlerin devamı halinde gelecekteki nüfus
miktarı, nüfus yoğunluğu, göçler, nüfusun yaĢ grupları ve cinse göre dağılımı ile sosyo
kültürel değiĢimler hakkında öngörülerde bulunulmasına yardımcı olur. Nüfus projeksiyonları
Türkiye‟nin genç ve sürekli büyüyen nüfus yapısının değiĢmekte olduğunu ve özellikle
doğurganlık ve yaĢ yapısı itibarıyla geliĢmiĢ ülkelere benzemeye baĢladığını göstermektedir.
Yüksek doğurganlık ve yüksek ölümlülük düzeyinden düĢük doğurganlık ve düĢük ölümlülük
düzeyine geçiĢ anlamına gelen demografik değiĢim süreci yaĢ yapısını etkilemektedir.
Yapılan projeksiyon çalıĢmalarında Türkiye‟de, genç yaĢ gruplarında sürekli olarak azalma,
çalıĢma çağı nüfusta ise 2040‟a kadar artıĢ ve daha sonra düĢme eğilimi öngörülmektedir.
Buna istinaden, yaĢlı nüfus ise sürekli olarak artmaktadır. YaĢ yapısındaki ve demografik
yapıdaki bu değiĢimler ekonomik ve sosyal alanları doğrudan ve dolaylı olarak
etkilemektedir. Demografik değiĢim bazı fırsatlar yarattığı gibi (çalıĢma çağının en yüksek
düzeyine ulaĢması gibi) Türkiye‟nin daha önce karĢılaĢmadığı bazı riskleri de (nüfusun
yaĢlanması gibi) ortaya çıkarmaktadır.
ANAHTAR KELĠMELER: Türkiye- Demografik DeğiĢim- Nüfus Projeksiyonları- Nüfusun
YaĢlanması
Abstract
DEMOGRAPHIC CHANGE IN TURKEY WĠTH GEOGRAPHICAL PERSPECTIVE AND
2075 POPULATION PROJECTION
Population projections which were helped to shape economic and social policies for the future
are demographic methods. These methods help to identify the trends of the current population
structure. In addition to this, if the trends continue, it will help to make predictions about the
future population, population density, migrations, age groups of population and distribution
by gense and socio-cultural changes.
Population projections indicate that Turkey‟s young and ever growing population structure is
changing and it started to resemble developed countries as especially fertility anda age
structure. Demographic change, which means a transition from high fertility and high
mortality to low fertility and low mortality, affects the age structure.
As a result of the projections made in Turkey, there is a constant decreasing in young age
groups, an increasing in the working age population up to 2040 and then a tendency to fall is
predicted. On the other hand, elderly population is increasing constantly. These changes in
age structure and demographic structure affect economic and social areas as directly and
indirectly. Demographic change has created some opportunities (such as reaching the highest
level of the working age) as well as some risks (such as population aging) that Turkey has not
previously fulfilled.

Key Words: Turkey‐ Demographic Change‐ Population Projections‐ Population Agin
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Corinna Shattuck‟un Hayatı ve KiĢisel Yazılarının Analizi
ÖZET
Amerika Yabancı Misyon Temsilcileri Birliği, (ABCFM) (1810) ya da Amerikan Board
olarak bilinen kuruluĢ, 19. yüzyılda Osmanlı Devletinde ve ABD'de aktif olan en büyük
Amerikan Protestan misyon örgütü idi.
Bu çalıĢma, Amerikan Board‟un Merkezi Türkiye Misyonunun merkezi olan Antep
istasyonuna bağlı bir dıĢ istasyon olan Urfa‟da görev yapan ve görev yaptığı sırada buranın
tek Amerikalı kadın misyoneri olan Corinna Shattuck (1848-1910) hakkındadır. Bu çalıĢma,
Corinna Shattuck‟ın Osmanlı‟daki faaliyetleri ve kaleme aldığı eserleri özelinde Bord‟un
eğitim misyonerliğinin sonuçları üzerinde durmaktadır. ÇalıĢmada 1895 Ermeni isyanında ve
sonrasında yaĢananlarda rolü olan Amerikan Bord‟un kadın misyoneri olan Corinna
Shattuck‟ın eserlerinin genel bir okuması ve analizi yapılmaktadır.
ANAHTAR KELĠMELER: Amerikan Board, Corinna Shattuck, Urfa, Ermeniler
The Life of Corinna Shattuck and the Analysis of Her Personal Writings
ABSTRACT
The American Board of Commissioners for Foreign Mission, (1810) briefly known as
ABCFM or the American Board, was the largest American Protestant missionary organization
active in the Ottoman State and the US in the nineteenth century.
This study is about Corinna Shattuck, the woman missionary of ABCFM, who worked as the
only missionary woman in the Oorfa sub-station of the Aintab station in the Central Turkey
Mission. The study gives information about the activities of Corinna Shattuck in the Ottoman
State as a member of ABCFM to emphasize the importance of missionary studies on
education. Within the study, a general reading of Corinna Shattuck‟s works and their analysis
is done to highlight her role in the Armenian uprising of the 1895 and its aftermath.
KEYWORDS: ABCFM, Corinna Shattuck, Oorfa, Armenians
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19. Yüzyılda Göçmen Hukukuna Dair Bir Örnek: Eflak ve Buğdan‟da “Avusturya kulları”
(1847-1848)
ÖZET
Eflak ve Buğdan‟da yaĢayan Avusturya vatandaĢları bilhassa 19. yüzyıl boyunca Habsburg ile
Osmanlı Devleti arasında önemli bir mesele halini almıĢtır. 1826 yılında Akkerman
AntlaĢması, 1829 yılında Edirne AntlaĢması ve 1831/32 yılında TeĢkilat-ı Esasiyye
Nizamnamesi (Regulamentul Organic) doğrudan Osmanlı ile Rusya‟yı alakadar etmesine
rağmen, dolaylı olarak bu topraklarda yaĢayan Avusturya vatandaĢlarının da hak ve hukukuna
dokunmuĢ, bu sebeple Avusturya Hariciyesini de yakından ilgilendirmiĢtir. Bu süreçte
Memleketeyn Osmanlı hükümranlığı ve fakat Rusya‟nın da muazzam etkisi altında kalmıĢtır.
Dolayısıyla, esasen iki taraf arasında yapılan anlaĢmalar kendilerini bağlamıyor, yani res inter
alios acta olarak kabul edilmesi gerekiyor iken bu kabul edilememiĢ ve yeni düzenleme
talepleri doğmuĢtur. Tuna Prensliklerinde yaĢayan -Habsburg diplomatlarının ifadesiyleAvusturya kulları için evvelce yapılan anlaĢmaların ne olacağı, sivil ve ceza hukukuna yönelik
maddelerin nasıl bir muamele göreceğine dair bu sorun tam da 1848 devrimi arifesinde
yeniden ortaya çıkmıĢtır.
Uzun yıllar devam eden bu mesele bilhassa 1848 devrimlerinin hemen öncesinde Avusturya
Hariciyesince ele alınmak istenmiĢ ve Memleketeyn‟de mevcut yönetimlerle yeni
düzenlemeler için anlaĢmaya varılmak istenmiĢtir. Doğrudan 19 Yüzyıl‟da göç ve milletler
hukukuna dair bir örnek olarak kabul edilebilecek bu düzenleme taleplerinin ne olduğu ve
patlak veren devrimin bu görüĢmeleri nasıl etkilediğine yönelik yazıĢmalar, Avusturya Saray
ve Devlet ArĢivi‟nden elde edilen belgeler ve ikincil kaynaklar ıĢığında değerlendirilecektir.
ANAHTAR KELĠMELER: Göç, Osmanlı Devleti, Avusturya Kulları, Eflak ve Buğdan
An Example Of 19th Century Migration Law: “Austrian Subjects” in Moldavia and Wallachia
( 1847-1848)

ABSTRACT
Austrian citizens living in Moldavia and Wallachia took especially in the entire 19th century a
crucial place for the Habsburg - Ottoman Relations. Although the Akkerman Convention in
1926, the Treaty of Adrianople in 1829 and the Regulamentul Organic in 1831/32 were
concluded between the Ottoman and Russian Empires, they had also an indirect influence on
the rights of these referred Austrian citizens/subjects. That‟s why this issue also drew
attention of the Austrian Foreign Ministry.
In this course the Danubien Principalities, -in fact under Ottoman suzerainity- remained under
the enormous influence of the Russian Empire. Hence, deals between these two empires didn't
seem to be binding by the Austrian Empire. In another way of expressing, whereas it was
supposed to be accepted as res inter alios acta it wasn‟t for the Austrian Foreign Ministry, and
this led inevitably to new claims to be heard. Therefore, considerations on previous
agreements and proceedings about article in civil and criminal law concerning Austrian

subjects (“Österreichische Unterthanen”) who lived in the Danubien Principalities were a
significant problem before and while 1848.
As a long-term problem this issue was handled by the Austrian Foreign Ministry shortly
before the Revolutions of 1848 and new arrangements with the administrations in the
Danubian Principalities were foreseen. Demands on new arrangements, which are direct
examples for 19th century migration issue and law of nations, and the further course of this
topic during the outbreak of the Revolutions, will be analyzed in the light of documents of the
Austrian Haus-, Hof und Staatsarchiv and secondary sources.
KEY WORDS: Migration, Ottoman Empire, Austrian Citizen, Moldavia and Wallachia
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KÜLTÜREL DÖNÜġÜM AJANLARI OLARAK TEMATĠK HABER KANALLARI
ÖZET
Tematik haber kanalları tercihini eğlenmekten çok bilgilenmekten yana kullanan, belli bir
kesimin ihtiyacına göre oluĢturulmuĢ televizyon kanallarıdırlar. Berger‟in Saussure‟den
aktardığına gibi “yoksul” bulunmadıkça “varsıl” hiçbir Ģey anlatmaz ya da “mutsuz” yoksa
“mutluluk” olgusu açıklanabilir anlamlı bir bütünlük oluĢturmaz. Yine, “Hiçbir Ģey kendi
baĢına anlam taĢımaz” diyen Berger‟e göre doğrudan haber kanalları/ tematik haber kanalları,
ile doğrudan haber kanalı olmayan/ tecimsel televizyon kanalları göstergebilimsel açıdan bir
zıtlığın ifadesi olabilir.
Türkiye‟deki popüler kanallarda yayınlanan dizilerle birlikte, gezi, yemek, müzik-eğlence,
kadın, spor gibi programların sürekli olarak birbirini tekrarlaması, bu kanallarda ağırlıklı
olarak moda televizyon terimi ile “light (hafif) konular”ın iĢlenmesi, yine bu kanallardaki
haber akıĢının oldukça kısıtlı, derine inmeksizin verilmesinin, tematik haber kanallarını
doğurduğu öne sürülebilir. Nitekim tematik haber kanallarında saat baĢı haber bültenlerinin
olması, programların ağırlıklı olarak siyasi tartıĢma programlarından oluĢması, belgesellerin
yayınlanması, tematik haber kanallarının popüler kanallar karĢısında varlığını göstermesine,
fark edilmesine sebep olmuĢtur.
O halde, “Ġzlenme oranının az olmasına, dolayısı ile de popüler kanallara göre daha sınırlı
reklam alabilmesine rağmen, yayın hayatına devam eden tematik haber kanalları, farkında
olarak ya da olmayarak kültürel alanda bir mücadele vermektedir” denilebilir. Bu
araĢtırmada; televizyonun bütünleĢtirme etkisi karĢısında, “tematik haber kanalları”nın,
çoğunluğun seçimine göre değil, bireyin- azınlığın tercihlerine göre Ģekillendirmesine dikkat
çekilecektir. Ardından tematik haber kanallarının, kültürel dönüĢüm- algı oluĢturma/
pekiĢtirme ajanları olarak iĢlev görüp görmedikleri konusu tartıĢılacaktır.
ANAHTAR KELĠMELER: Tematik haber kanalları, kültürel değiĢim ajanları, KĠA‟lar,
popüler TV kanalları, algı oluĢturma.
THEMATIC NEWS CHANNELS AS CULTURAL TRANSFORMATION AGENTS
ABSTRACT
The thematic news channels are media devices operating for the audience who can be referred
as “news catchers.” This type of audience watch news programs instead of entertainment
programs, soap operas or movies. As Berger refers from Saussure, if there had been no
poverty it would have been impossible to express what wealth had meant. Beginning from
“Nothing can mean anything just by itself” phrase stated by Berger, some can assume the
thematic news channels and the other popular media channels working according to the
capitalist market conditions works towards reciprocal aims.
The programs of popular media channels focusing on entertainment, woman,
travelling, music issues as well as soap operas and serials often reduplicate each others
simultaneously disappoint the audience who seek for more detailed news programs. In
Turkey, this contradiction have created smal portion of masses watching thematic news

channels as in the whole world. The fact thematic news channels broadcasting news in detail
at every hour, keeping track of upcoming events by live broadcasting gets attention from the
dissatisfied segments of TV audience.
Although the thematic channels aims to catch attention from the small portion of
general TV audience as serrving for dissatisfied news seeking groups it can be stated these
channels are both struggling against the popular TV channels and operating as “cultural
transformation – perception control/perception affirmation- agents.” This paper will be
discussing the thematic channels against the popular media organs on the basis of their
cultural transformation agent functions.
KEY WORDS: Thematic news channels, cultural transformation agents, mass media organs,
popular news channels, perception control
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Türkiye‟de Sivil Toplum Algısı
Özet
Sivil toplum, örgütlü bir toplum anlamında Türkiye‟de yeni olmasına rağmen
toplumsal dayanıĢma olarak değerlendirildiğinde daha eskiye dayanmaktadır. Osmanlı
Devleti‟nin yenileĢme hareketlerinden bu yana modernleĢme ve demokratikleĢme adına sivil
toplum argümanı çeĢitli Ģekillerde kullanılagelmiĢtir. Toplumda neye ihtiyaç var ise sivil
toplumu o yönde tanımlama eğilimi söz konusu olmuĢtur. Sivil toplum demokratikleĢme,
ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir olması ve toplumsal anlamda geliĢme ve ayrıca barıĢın
aktörü olarak özellikle önemli bir yere sahiptir. Türkiye‟de devlet merkezli siyaset anlayıĢı
sivil toplumun geliĢimini etkilemektedir. Söylem bağlamında siyasi partiler ve devletin
aktörleri sivil toplumu desteklerken somut anlamda katkıları düĢük düzeyde kalmaktadır.
ÇalıĢma sivil toplumun kamusal alan olarak ifadesinin, Türkiye‟de önemli problemlerle karĢı
karĢıya kaldığı varsayımından hareket edecektir. Genel olarak kamusal alan günümüzde
devlet endeksli yapılmakta ve bu kamusal alan ile devlet iktidarı özdeĢleĢtirilmektedir. Bu
çerçevede birinci bölümde, Türkiye‟de sivil toplumun geliĢimi diğer ülkelerle karĢılaĢtırılarak
genel değerlendirme yapılacak, ikinci bölümde bu değerlendirmeden yola çıkılarak
Türkiye‟deki sivil toplum algısı tartıĢılacaktır.
Keywords: CivilSociety, Turkey, Democratization

Civil Society Perception In Turkey
Abstract
Civil society, in the sense of organized society despit ebeing new in Turkey, it has
based on the old times when evaluated as a socia lsolidarity. Since the reform movements
of the Ottoman State, civil society arguments have been used in various forms for he sake
of modernization and democratization. Whatever the society needs, it is a tendency to
define civil society in that way. Civil society has particularly an important place as an actor
of democratization, sustainable economic development and social development and also
peace. InTurkeyState-centered political understanding affects the development of civil
society, While political parties and state actors support civil society in their speeches their
contribution in reality remains in the lowlevels.
The study will be based on the assumption that civil society as a public domain faces
important problems in Turkey, Generally the public sphere is state-indexed today, and this
public sphere is consubstantiated with the state power. In this framework, in the first part
of this study, the development of civil society in Turkey will be compared with the other
countries, and in the second part, in the basis of this evaluation the perception of civil
society in Turkey will be disscussed.
KEY WORDS: Civil Society, Turkey, Democratization
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Dobrucalı Bir Aydın:‟‟ Müstecip Ülküsal ve Dobruca Türkleri Üzerindeki Etkisi‟‟
ÖZET
Müstecip Ülküsal, 1899 yılında Romanya Dobruca‟da doğmuĢ, ömrünün büyük bir kısmını
Kırım Türklerinin milli istiklal mücadelesine adamıĢ büyük bir fikir adamıdır.1917 Çarlık
Rusyanın yıkılıĢı zamanında Kırım Türklerinin istiklalini ilan etmesi üzerine,1918‟de gizli bir
Ģekilde Kırım‟a gitmiĢ, Kırım Türklerinin milli davasına fiili olarak katılmıĢtır .O sadece
Kırım Türklerinin değil,bütün esaret altında yaĢayan Türklerin hürriyetleri uğruna kendisini
adamıĢ,vatansever,milliyetçi ve realist bir fikir adamıydı.1920 yılında BolĢeviklerin Kırım‟ı
iĢgal etmeleri üzerine Kırım‟dan ayrılmak zorunda kalmıĢtı.Üniversite öğrenimi için
Romanya„ya gitmiĢ, 1926 yılında BükreĢ‟te Hukuk Fakültesini bitirmiĢti.Öğrenciliği
yıllarında Romanya‟da yayımlanan Türkçe gazetelerde önemli yazılar yazmıĢ,buradaki
Türklere milliyetçi bir Ģuur vermeye çalıĢmıĢtı.Bu amaçla arkadaĢlarıyla „‟Tonguç‟‟
Cemiyetini kurmuĢtu.1930 yılında 10 idealist arkadaĢıyla Romanya‟daki Kırım Türklerinin
davasını yaymak amacıyla „’Emel Mecmuasını’’ çıkarmaya baĢlamıĢtı.
Bu derginin faaliyetleri Kırım asıllı Türk aydınları tarafından desteklenmiĢ, Müstecip
Ülküsal‟ın milliyetçi çalıĢmalarından övgüyle söz edilmiĢti.Bu gençlere Emel Mecmuası
aracılığıyla maddi destek de sağlanmıĢtı.Bu dergi Dobrucadaki Türklerin sesi
olmuĢtu.Müstecip Ülküsal, her yaz mevsiminde Kırımlı gençlerle birlikte köy köy dolaĢarak
milli davasını anlatmıĢ,milli teĢkilatı kuvvetlendirmek,milli birlik ve beraberliği canlı tutmak
için önemli faaliyetlere giriĢmiĢti.Bu doğrultuda Cafer Kırımer ile birlikte milliyetçi ve kırım
davasına inanmıĢ kiĢilerle „’Kırım Milli Merkezini’’ kurmuĢtu. Müstecip Ülküsal ,bundan
sonra fikirlerini ve davasını bu dergi aracılığıyla duyurmaya devam etmiĢti.1986 yılında
idealist arkadaĢlarıyla birlikte „’Emel Kırım Türk Kültürünü AraĢtırma ve Tanıtma
Vakfını’’ kurarak, ömrünün kalan kısmını bu vakıf aracılığıyla milli davasını ve fikirlerini
yaymaya adamıĢtı.
ĠĢte bu bildirimizin amacı ömrünün büyük bir kısmını milli davasına adamıĢ olan,fikirlerini
ve düĢüncelerini yapmıĢ olduğu çalıĢmalarla yaymaya çalıĢan Dobrucalı büyük fikir adamı
Müstecip Ülküsal‟ı her yönüyle detaylı bir Ģekilde dile getirebilmektedir.
ANAHTAR KELĠMELER: : Romanya,Kırım,Emel,Dobruca,Müstecip Ülküsal
A Dobrukian Intellectual: Müstecip Ülküsal and His Influence on Dobrukian Turks

ABSTRACT
Müstecip Ülküsal,who was born in Dobrogea,Romania in 1899, is a great thinker who
devoted most of his life to the national independence struggle of the Crimean Turks. In 1917,
at the time of the fall of the Tsarist Russia, the Crimean Turks declared their independence, he
secretly went to Crimea in 1918 and actively participated in the national action of the Crimean
Turks. He was a patriotic, nationalist and realist idea man who devoted himself not only for
Crimean Turks but also for the Turks who lived in the under bondage. After the Bolsheviks

invaded Crimea in 1920,he had to leave the Crimea. He went to Romania for his university
education and he graduated from law faculty in Bucharest in 1926.
During his studenthood ,he wrote important articles in Turkish newspapers which were
published in Romania,and he tried to give theTurkish people a nationalistic consciousness.
For this purpose he established „‟Tonguç Society „‟with his friends. In 1910, with his 10
idealistic companions, he started the publish "Emel Newspaper" to spread the case of the
Crimean Turks in Romania. The activities of this newspaper were supported by Crimean
Turkish intellectuals, and Müstecip Ülküsal was praised for his nationalistic work .Financial
support was provided to these young people through Emel Newspaper. This Newspaper was
the voice of the Turks in the Dobrogea. Müstecip Ülküsal traveled from village to village with
the Crimean youth every summer to tell the national case, and he had under taken important
activities to strengthen the national organization, to keep alliance and national unity alive. Ġn
this direction he , together with the Cafer Kırımer, founded the "Crimean National Center"
with those who believed in the nationalist and the Crimean Case. He had continued to
announce his ideas and his case through this newspaper from now on. In 1986, He founded ''
Emel Crimean Turkish Cultural Research and Promotion Foundation '' with his idealistic
friends and devoted the remaining part of his life to publishing his national cause and ideas
through this foundation .
Here, we can express in detail the great idea of the Dobrukian idealist, Müstecip Ülküsal, who
is devoted to the national part of his declaration, his purposeful life, and his works, which he
has done with his thoughts and thoughts.
KEY WORDS: Romania,Crimean,Emel,Dobrogea,Müstecip Ülküsal
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TÜRKĠYE‟DE ĠLETĠġĠMĠN GELECEĞĠ: YENĠ MEDYADAN SOSYAL AĞLAR
SONRASINA
ÖZET
ĠletiĢim, yalnızca Türkiye‟de değil tüm dünyada hızla değiĢen bir olgu ve iletiĢim sektörü de
ilerleyen teknolojiyle birlikte aynı hızlı değiĢimin içinde yer almaktadır. Önümüzdeki on yıl
boyunca dünyadaki geliĢmeler göz önüne alındığında bütünleĢmiĢ elektronik cihazlara multimedya özelliğinin katılması, “bulut” gibi teknolojilerin daha geniĢ boyutlara ulaĢması, akıllı
cihazların birbiri ile daha kolay iletiĢim haline geçmesi ve bu durumun interaktiviteyi
güçlendirmesi, bugün alıĢ-veriĢ, eğitim ve banka gibi bazı hizmetlerle sınırlı olan servislerin
çeĢitlenmesi ve veri tabanları, wikiler gibi bilgi teknolojilerinin geliĢerek hızlanması gibi
geliĢmeler not edilebilir.
Bu çalıĢmada Türkiye‟de yeni medya ve sosyal ağların gelecekteki durumu üzerine bir
literatür taraması yapılarak dijitalleĢme ilgili birtakım teorik açıklamalar sunulmaktadır.
ANAHTAR KELĠMELER: Yeni medya, sosyal ağlar, enformasyon, yöndeĢme, sanal
iletiĢim.
FUTURE OF COMMUNICATION IN TURKEY: FROM NEW MEDIA TO SOCIAL
NETWORKS
ABSTRACT
Communication is a rapidly changing phenomenon not only in Turkey but also in the whole
world, and the communication sector is in the same rapid change with advancing
technology.Considering the developments in the world over the next decade, the integration
of multi-media features into integrated electronic devices, the wider reach of technologies
such as "cloud", the easier communication of smart devices with each other and this
strengthening of interactivity, diversification of services limited to some services such as
banking, and developments such as the acceleration of information technologies such as
databases and wikis can be noted.
In this study, a literature survey on the future situation of new media and social networks in
Turkey is presented and some theoretical explanations related to digitalization are presented.
KEY WORDS:New
communication.
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DönüĢtürme Projelerinin Endüstriyel Tasarımda Yaratıcı Bir Yöntem Olarak Kullanılması
ÖZET
Endüstriyel tasarım, hayatımızın her alanında yer alan, teknik ve sanatsal yönleri bir arada
barındıran çok geniĢ bir kavramdır. Marka sayısının ve rekabet ortamının arttığı günümüzde
ürünlerin farklılaĢmaları tasarım sayesinde mümkün olmaktadır. Ürün tasarımında yaratıcı,
yenilikçi, özgün olmak için çeĢitli yöntemler kullanılmaktadır. Mevcut yöntemlerin yanısıra
yeni yöntemler de denenmekte ve geliĢtirilmektedir.
Bildiride yeni bir tasarım aracı olarak “ürün dönüĢtürme (hackleme)” konusu ele alınacaktır.
Nitelikli tasarımları olan ürünlerinin yeni baĢka ürünlere dönüĢtürülmesi anlatılmaktadır.
Buna bağlı olarak 2015-2016 Bahar yarıyılında ĠTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
öğrencileri ile yürütülen “Mevcut ürün tasarımlarından dönüĢtürerek masaüstü objesi
tasarımı” projesi deneysel bir eğitim projesi olarak incelenmektedir. Bu projenin tasarım
kriterleri, çalıĢma süreci, çıktıları ve detayları ele alınmaktadır. Bilinen yaratıcılık
yöntemlerinin yanı sıra güncel bir yaklaĢım olarak tasarımda dönüĢtürme kavramı
irdelenmektedir. “Tasarımda dönüĢtürme kavramı ve bu kavramın tasarıma ve tasarım
eğitimine katkıları” çeĢitli örnekler üzerinde ele alınmaktadır.
DönüĢtürerek tasarlama eyleminin endüstriyel tasarım alanına katkıları arasında sayılabilecek,
yeni tasarımlarda mevcut orjinal ürünlerin renk, malzeme, biçim, doku, parça gibi çeĢitli
öğelerinden ve tasarım potansiyellerinden faydalanılması, yeni ürünlerin ilk orijinallerinden
farklı iĢlevler için kullanılması, yeni tasarımların hacklenen orijinal tasarımın kullanım alanını
ve kullanıcı kitlesini arttırması, ürün çeĢitliliğinin arttırılması, tasarımlarda farklı tarz ve farklı
görsel kimlikler yaratılması, marka popülerliğinin artması, tasarıma farklı bir bakıĢ açısı
getirmesi, özgün tasarım yapılması, tasarımda farklı bir yöntem olarak kullanılması gibi
avantajlar bildiride tasarımlar üzerinde anlatılmaktadır.
ANAHTAR KELĠMELER: Endüstriyel tasarım, dönüĢtürme (hacking), tasarım eğitimi,
yaratıcılık.
Use of Hacking Projects as a Creative Method in Industrial Design

ABSTRACT
Industrial design is a very broad concept that incorporates technical and artistic aspects that
are involved in every aspect of our lives. Today, when the number of brands and competitive
environment is increasing, differentiation of products is possible thanks to design. Various
methods are used to be creative, innovative and original in product design. In addition to
existing methods, new methods are being tried and developed.
Hacking will be discussed as a new design tool in the paper. Transformation of existing
designs into other new products is described. Accordingly, the project carried out with the
students of ITU Industrial Product Design Department in Spring Semester 2015-2016 is
explained. This project is an office tableware kit design by hacking from existing products.
The design criteria, work process, outputs and details of this project are addressed. In addition
to the known methods of creativity, the concept of hacking(transformation) in design is
examined as a current approach. The concept of hacking (transformation) in design and the

contribution of this concept to design and design education are addressed on various
examples.
Among the contributors to the field of industrial design of hacking (transforming) design
action are the following. Making use of items such as color, material, shape, texture, parts of
existing products in new products; use of new products for different functions than existing
original products; the new design increases the use of the original design of hacked; product
variety increase; creation of different style products; increase in brand popularity; creation of
original products. Hacking is used as a different design method.
KEY WORDS: Industrial design, hacking, design education, creativitiy.
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TÜRK SĠYASETĠNDE ASKER-SĠVĠL ĠLĠġKĠLERĠ (1971-1980)
ÖZET
Ġki askeri darbe arasındaki bu 9 yıllık dönem, Türkiye‟nin Cumhuriyet tarihindeki kriz ve
sorunlarla dolu süreçlerinden biridir. 12 Mart 1971 askeri müdahalesini takip eden ara rejim
döneminde kurulan hükümetler, toplumsal taleplere yanıt verememiĢtir. 1973 Genel
Seçimlerinden sonra CHP Genel BaĢkanı Bülent Ecevit‟in BaĢbakanlığında kurulan CHPMSP Koalisyon Hükümeti‟nin gündemi ise Kıbrıs olmuĢtur. Adada gerçekleĢen EOKA
darbesinden sonra Türklerin can güvenliğinin kalmamıĢ olması nedeniyle Türkiye 20
Temmuz 1974‟de adaya askerî harekât gerçekleĢtirmiĢ ve Türklerin çoğunlukta olduğu kuzey
kısmında güvenliği sağlamıĢtır. Ancak, ABD, harekâttan sonra Türkiye‟ye yönelik sert bir
ambargo baĢlatmıĢtır.
Ambargonun neden olduğu büyük ekonomik sıkıntılara ABD-karĢıtı sol eylemler de
eklenince sokaklar yeniden hareketlenmiĢ ve Ģiddet olayları hızla artmaya baĢlamıĢtır.
1977‟de Taksim‟de yapılan 1 Mayıs kutlamalarında kalabalığa ateĢ açılması sonucu 34 kiĢi
ölmüĢ, 1978‟de KahramanmaraĢ‟ta 120 kiĢinin öldüğü Ģiddet olayları yaĢanmıĢ, son olarak
1980‟de Çorum‟daki olaylarda 33 kiĢi hayatını kaybetmiĢtir.
Kısa süreli ve sürekli değiĢen koalisyon hükümetlerinin olayları engelleyecek siyasi istikrarı
sağlayamaması, hatta aylarca CumhurbaĢkanı bile seçememiĢ olmasının da etkisiyle, 12 Eylül
1980‟de yeni bir darbe gerçekleĢmiĢ ve ordu yönetime yeniden el koymuĢtur.
ANAHTAR KELĠMELER:Türkiye‟de askeri darbeler (Military coups in Turkey), Bülent
Ecevit, Süleyman Demirel, Adalet Partisi (Justice Party in Turkey), Kıbrıs (Cyprus)
(Military-Civilian Relations in Turkish Politics: 1971-1980)
ABSTRACT
The governments established after the military coup of 12 March 1971, failed to respond to
social demands. Following the General Election of 1973, CHP-MSP Coalition Government
was established under the leadership of CHP Leader and new Prime Minister Bülent Ecevit.
Cyprus was the agenda of this new coalition government. In order to ensure the safety of the
Turks on the island, Turkey carried out a military intervention in Cyprus on July 20, 1974 and
seized the northern area, where the Turks have majority. USA has launched an embargo
against Turkey after the intervention.
US embargo caused economic strains in Turkey. Anti-US leftist demonstrations and violent
incidents increased. 34 people died during demonstations in Ġstanbul on May 1, 1977. On
1978, there were 120 people died in violent incident in KahramanmaraĢ. On 1980, 33 people
lost their lives in Çorum. On September 12, 1980, a coup launched and army has seized
control of country.
KEY WORDS ( İngilizce Anahtar Kelimeler):
Türkiye‟de askeri darbeler (Military coups in Turkey), Bülent Ecevit, Süleyman Demirel,
Adalet Partisi (Justice Party in Turkey), Kıbrıs (Cyprus)
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ASĠMĠLASYON, ÖLÜM YA DA GÖÇ: “BELENE KAMPI”
ÖZET
Balkan topraklarında Osmanlı Ġmparatorluğu hakimiyeti sona erdiği tarihten itibaren ana
amaç Türkleri Balkan topraklarından atmaktı. Bunun için Türklere çeĢitli iĢkenceler yaparak
yıldırma politikaları uygulanmıĢtır. Yakın tarihte bunun en büyük örneği ise 1989‟da
Bulgaristan‟da yaĢanan asimilasyon politikasıdır. Asimilasyon ve zulmü Todor Jivkov
döneminde ortaya çıkan “Soya DönüĢ Süreci “ baĢlatılıyordu. Bu süreç Türklerin ana dillerini
konuĢmalarını yasaklayan bir süreçti. Devamında da isim değiĢiklikleri geldi. Bulgaristan‟da
yaĢayan Türk vatandaĢların Türkçe olan isimleri Bulgarca isimlerle değiĢtiriliyordu. Konuya
itiraz eden Türklere karĢı iĢkenceler uygulanıyordu. Bu dönemde asimilasyona karĢı çıkanlar
iĢkence kampı olan “Belene” kampında zulme uğradılar. Bu kampın bir diğer adı ise “Ölüm”
kampıydı. Gerek Belene kampı gerekse Jivkov döneminde yaĢanılanların ağırlığı Bulgaristan
Türklerinin hafızasında unutulmayacak yaralar açmıĢtır.
Yapılan çalıĢmada 1989 yılında göç eden 9 Türk ile görüĢülmüĢ ve bu dönemde yaĢadıklarına
dair derinlemesine görüĢme yapılmıĢtır. YaĢadıklarının ağırlığı ile dökülen bazı kelimeler
Ģöyle idi” “Yıllarca JĠvkov rejiminin yaptığı baskilar ve asimilasyon politikası…Ġnsan kendisi
olmamaya zorlanıyor. O ayrı bi de temel haklar ve özgürlük kisitlamasi ve ayrımcılık vardi. “.
ANAHTAR KELĠMELER: Göç, Asimilasyon, Belene, Bulgaristan Türkleri
ASSIMILATION, DEATH OR MIGRATION : “ BELENE CAMP”
ABSTRACT
In the lands of Balkan, the main objective beginning from the date that the Ottoman Empire
sovereignty ended was to expel the Turks from these lands. To achieve this, mobbing policies
were applied by torturing to Turks in various ways. The greatest example in recent history is
the assimilation policy in Bulgaria in 1989. “ Return to Lineage Process “, of which
assimilation and tyranny came in the time of Tudor Jivkov, was being started. This was a
process that forbids the Turks to speak their native language. Following this came the process
of rename. The Turkish names of Turkish people who live in Bulgaria were being exchanged
with Bulgarian names. If any of them objects to this application, they were being tortured. In
this period the ones who opposed to the assimilation were faced tyranny in “Belene” camp - a
torture camp. Another name for this camp was “Death” camp. The burdens of the experiences
in both Belene camp and and Jivkov period caused irrevocable and unforgettable injuries in
the memories of Turks in Bulgaria.
In the study, 9 Turkish people,who immigrated in 1989, have been interviewed in detail about
what they experienced in that time. Such were the some words uttered due to the severeness
of the memories : “ For years, there was the oppression of Jivkov regime and assimilation
policy…You are forced not to be yourself…Besides, there was a restriction of fundamental
rights and freedoms, and discrimination.”
KEY WORDS: Migration, Assimilation, Belene, Bulgarian Turks

&&&&&&&&
Doç. Dr. Emrullah FATĠġ
Kilis 7 Aralık Üniversitesi / Kilis
MEZHEPLERĠ KUTSAL PAKET ĠLAN ETME PROBLEMĠ
ÖZET
Mezheplerin kutsal paket ilan edilmesi son derece sakıncalı bir adımdır. Bazı kutsal üstat rolü
verilmiĢ kiĢilerin masum kiĢiler olarak ilan edilmesi de aynı derecede tehlikeli bir durumdur.
Ġslam Mezheplerini incelediğimiz zaman, aynı mezhebin ileri gelenlerinden farklı farklı
kimlikteki âlimlerimiz, birbirlerinden farklı görüĢler ileri sürebilmekte ve aralarında görüĢ
ayrılığı oluĢabilmektedir. Buna rağmen mezhepleri kutsal paket ilan edenler, bu farklılıkları
nereye oturtacağında çeliĢki yaĢamaktadırlar. Kutsal üstat ilan edilen bazı kiĢiler, egemen
güçler tarafından kullanılmakta, bunlara mehdi, Mesih, kutup gibi unvanlar verilmek suretiyle
halkın manevi duyguları sömürülerek ilgili kiĢilerin çevrelerinde cemaatler oluĢturulmakta ve
bu cemaatler meĢru bir devletinin yıkılmasında kullanılabilmektedir. Hatta devlet içerisinde
devletimsiler oluĢturabilecek düzeyde güç kazanabilmektedirler. Egemen güçler, kutsal
üstatların arkasında, onları destekleyecek cemaat halkası oluĢturduktan sonra, bunları bir
devletin yıkımında kullanabilecek düzeye getirme yolunu araĢtırmakladırlar. MeĢru devleti,
cemaatlere bağlı devletimsilere bölüp bunları da birbirleriyle savaĢtırmanın planlarını kurarak
aynı Ġslam ülkesinde çatıĢmaların patlak vermesini sağlamaktadırlar.
Mezheplerin kutsal paket, Ģahısların da yanılmaz kutsal kiĢiler ilan edilmesi son derece
tehlikeli bir adımdır. Bu adım her an için kötüye kullanılma tehlikesi taĢımaktadır. Ġslam‟da
peygamberler bile vahyi alanının dıĢındaki konularda masum değildirler. Hz. Peygamber
kendisinin vahiy alanı dıĢında yanılabileceğini, vahiy alanında kendisine uyulabileceğini
özellikle vurgulamıĢtır. Bunu hurma hadisinde dile getirmiĢtir. Gaybi alanda bilgisi olduğunu,
yanılmazlığını ilan eden bazı tarihi Ģahsiyetler, tarihin akıĢı içerisinde büyük hatalara
düĢmüĢlerdir. Bunu bir örnekle açıklayalım:
Ġbnü'l Arabi hicri 683 yılında Mehdi'nin çıkacağını ileri sürmüĢ, hicri 683 bu gaybî
iddialardan bazılarını da rüyasında Hz. Muhammed'e doğrulattığını iddia etmiĢtir. Fakat Ġbnü'l
Arabi'nin bu iddialarının yalan olduğu, tarihi verilere ters düĢtüğü tarihin akıĢı içerisinde
açığa çıkmıĢtır. Biz Ģu anda hiç hicri 1400lü yıllarda olmamıza ve hicri 683 yılı geçmiĢ
olmasına rağmen, Ġbnü'l Arabi‟nin Mehdi çıkacağı yönündeki iddiaları gerçekleĢmemiĢ, gaybî
haberler alanındaki kendi rüyasını Hz. Muhammed'e tasdik ettirdiği Ģeklindeki iddiaları da
boĢa çıkmıĢtır.
Mezheplerin Ģefaat algısı, melek algısı, hem aynı mezhep içinde hem de diğer mezheplerde
farklılık gösterebilmektedir.
Mezheplerin hiçbiri kutsallaĢtırılmıĢ, Kur‟an‟la özdeĢtirilmiĢ, sırf doğruları içeren paketler
değildir. Yüzlerce mezhep paketinin her birinde doğrular da bulunabilir, yanlıĢlar da
bulunabilir. Önemli olan hakikati araĢtırmaktır, yorumlar içerisinden doğru bulduklarımızı
alır, yanlıĢ bulduklarımızı eleĢtirebiliriz. Mezheplerin hiçbiri Kur‟an‟la özdeĢ değildir.
Onlardan bazılarını Kur‟an‟la özdeĢtirmek, dokunulmaz doğrular paketi olarak kabul etmek
son derece hatalı bir yaklaĢım olup mezhepçiliği körükleyen, Müslümanların birbirini
ötekileĢtirmesine yol açan yaklaĢım biçimleridir.
Bu çalıĢmamızda doğruların tespitinde mezheplerin değil teorilerin esas alınması ve akılın
geleneğin esareti altında tutulmaması gerektiğini, mezheplerin kutsal paket ilan edilme
sebeplerini, bu alandaki problemleri inceleyeceğiz.

ANAHTAR KELĠMELER: Mezhepler, Kutsal paket, Kutsal Üstat, Kur‟an‟la özdeĢtirme,
Akıl ve gelenek

THE PROBLEM OF ANNOUNCING SECTS AS HOLY PACKAGES
ABSTRACT
Announcing sects as holy packages is extremely dangerous. It‟s also dangerous that some
people who has been given holy master role are announced as innocent people. When we
investigate Islamic sects different scholars from the same sects can have different opinions
and there are conflicts between them. Nevertheless those who announce sects as holy
packages confronting contradictions about gathering these differences. The people who has
been announced as holy masters are used by sovereign powers and given titles like mahdi,
messiah and qutb and they get group of people around them and this way people are being
abused emotionally and these groups can used to end legal governments. Even they can be so
powerful to act like a government in a legal government. Sovereign powers are backing holy
masters and they create groups to support them and then they search ways to use them as tools
to overthrow the states. They plan is to divide the legal governments to pseudo governments
and make them fight with each other so in an Islamic state conflicts can occur.
Announcing sects as holy packages and announcing specific people as holy, is an extremely
dangerous step. This step can be misused at any time. In Islam even prophets are not
innocent/sin free except for revelation area. The Prophet Muhammed emphasized specifically
that he can be wrong about things far from revelation and so he can be followed only about
revelation. He uttered this point in “date Hadith”. Those people who claim that they have
knowledge of unseen (ghayb) and that they are infallible has fallen into big errors. Let‟s
explain this with an example:
Ibn Arabi claimed that Mahdi will appear at 683 according to hijri calendar and that he got
these claims approved in his dream to the Prophet Muhammed. But it‟s seen that his claims
are false and not compatible with historical facts in the flow of history. Since we are in 1400‟s
according to the hijri calendar now, his claims didn‟t come true.
Perception of intercession, perception of angels can vary both in the same sect and different
sects.
None of the sects are holy and identical with Qur‟an nor only contain solely truths. In
hundreds of packages of sects, there can be truths and also mistakes. The point is looking for
the truth and so we can take the ones we see as truths and criticize the ones we think wrong.
Perceiving some of them as identical with Qur‟an and accepting them as packages of truths is
a very dangerous attitude and this causes conflicts among Muslims.
In our study we will emphasize that for finding truths, we should not take sects as basis but
theories and the mind should not be captivated by tradition, also we will examine reasons for
sects to be announced as holy packages and the problems of related field.
KEY WORDS: Sects, Holy Package, Holy Master, Identification with Qur‟an, Mind and
Tradition
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Dr. Mina FENERCĠOĞLU
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ROBERT SCHUMANN‟IN PAPILLIONS, CARNAVAL ve KREISLERIANA PĠYANO
ESERLERĠNĠN EDEBĠYAT ĠLE ĠLĠġKĠSĠ
ÖZET
19. yüzyılda etkisini gösteren edebiyat akımı Romantizm, insan ve kültürden ayrı
düĢünülmemelidir. Bu bağlamda Avrupa‟daki müzik Romantizm akımından etkilenmiĢtir.
Romantik Dönem müziğinin önemli bestecilerinden Robert Schumann da kendisinden önce
ve sonra gelen diğer besteciler gibi düĢünsel ve yazınsal dünyayı etkileyen bu bakıĢ açısından
ayrı düĢünülmemelidir. O kadar ki Schumann, 1834‟te Neue Zeitschrift für Musik adlı bir
müzik gazetesi çıkarmaya baĢlamıĢ, 10 yıl boyunca bu gazetenin editörlüğünü ve baĢ
yazarlığını yapmıĢtır. ÇağdaĢlarının eserleri hakkında burada eleĢtiri yazıları yazmıĢtır.
Dönemin önemli edebiyatçılarından E.T.A. Hoffmann ve Jean Paul Richter‟den etkilenmiĢtir.
Bu çalıĢmada bestecinin Papillions, Carnaval ve Kreisleriana adlı piyano eserleri edebiyat
iliĢkisi bağlamında incelenecek, Romantik (dönem) Sanatçı kavramı ile Robert Schumann
iliĢkilendirilecektir. Schumann‟ın incelenecek piyano eserlerinde müzikal kompozisyon
kavramı ile Ģiirsel bir aktiviteymiĢ gibi oynandığını gözlemlenebilir. Eserlerde farklı
karakterlerin varlığı gözden kaçmamaktadır.
ANAHTAR KELĠMELER: Edebiyat, Karakter, Romantizm, Schumann.
THE RELEVANCE BETWEEN ROBERT SCHUMANN‟S PAPILLIONS, CARNAVAL
and KREISLERIANA PIANO WORKS AND LITERATURE

ABSTRACT
In 19th century, the literary movement Romanticism cannot be parted from man and culture.
In this context, the music in Europe was influenced by the Romanticism.
Robert Schumann is one of the most important composers in Romantic era. The
intellectual and litrerary world is affected by this movement and we should consider
Schumann and his comtemporaries with this point of view. Schumann began to publish a
music journal called Neue Zeitschrift für Musik in 1834, and for 10 years he was the editor
and the founder of the journal. Had written critiques about the works of his contemporaries.
Schumann was influenced by the important authors of the era, E.T.A. Hoffmann and Jean
Paul Richter.
In this study Papillions, Carnaval and Kreisleriana piano works of Schumann, will be studied
with literary aspects and the concept of Romantic era artist and Robert Schumann will be
correlated. It could be seen that Schumann has played with the muscial composition concept
as a poetic activity in these piano works. In these works the presence of different characters
cannot be unnoticed.
KEY WORDS: Character, Literature, Romanticism, Schumann
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AFGANĠSTAN ETNĠK GRUPLAR ARASINDAKĠ ÇOCUK OYUNLARINA KÜLTÜREL
BĠR BAKIġ
Afganistan, etnik gruplarıyla zengin bir kültüre ve sosyal yapıya sahiptir. Heretnik grubun
kendine has kültürel oyunları ve özelliklede çocuk oyunları bulunmaktadır. Afganistan
coğrafyasında yüz yıllarca birlikte yaĢayan bu topluluklar zor Ģartlar altında da olsa kendi
kültür, örf ve adetlerini muhafaza etmeyi baĢarmıĢlardır. Biz bu çalıĢmamızda Afgan
çocuklarının oyunları ve özellikle de bu coğrafyanın kadim halklarından olan Özbek ve
Türkmen çocukların oyunları hakkında daha detaylı bilgi vereceğiz. Afganistan‟da uzun yıllar
süren ve halen de etkileri hissedilen iç savaĢ ve istikrarsızlık maalesef Türkmen ve Özbek
çocuklarını da olumsuz etkilemiĢtir. Çocukların yeterince çocukluğunu yaĢayamadığı bu
ülkede çocuk oyunlarının da dar bir alana hapsedildiğini görmekteyiz. ġehirlerde veya daha
merkezî yerlerde açık alanlar tehdit altında olduğu için söz konusu alanlarda çocuklar
oyunlarını rahatlıkla oynayamamaktadırlar. Kırsal alanlarda yaĢayan çocukların biraz daha
rahat hareket ettikleri ve yöresel oyunlarını daha fazla muhafaza ettiklerini görmekteyiz.
Özbek ve Türkmen çocukları arasında zorluklara rağmen korunan kültürel oyunların
teknolojinin kullanımına paralel olarak son yıllarda birtakım tehditlere açık olduğu
hissedilmektedir. ÇalıĢmamızda Afganistan‟daki coğrafî, etnik, tarihî ve kültürel Ģartlara göre
Ģekillenen çocuk oyunları üzerinde durarak, çocuk oyunlarının dıĢ etkilerine ne oranda açık
olduğunu belirteceğiz. Ayrıca Özbek ve Türkmen kaynaklı Doğu oyunları ve Afganistan
coğrafyasına da sirayet eden Batı oyunları arasında bir kısım karĢılaĢtırmalar yapacağız.
Anahtar kelimeler: Afganistan, çocuk oyunları, etnik gruplar, Özbek, Türkmen, Batı, Doğu
A CULTURAL OVERVIEW OF THE CHĠLDREN‟S GAMES AMONG AFGHANISTAN
ETHNIC GROUPS
ABSTRACT
Afghanistan, with its ethnic groups has a rich culture and social structure. Each ethnic group
has its own cultural games, especially children's games. These communities in Afghanistan
for years kept their culture, customs and traditions. In this study we will give more
information about Afghan children‟s games, especially Uzbek and Turkmens the ancient
people of this region's children's games.
Long time of civil war and instability in Afghanistan, unfortunately, has also negative effects
on the Turkmen and Uzbek children. We see that in this country children can not live in his
childhood good due toconfined space. Open spaces like cities central places are under threat
for the kids to play easily. Childrens in rural areas move a little more comfortable and we can
see they have kept their local games. in recent years parallel with the use of technology,
among Uzbek and Turkmen children cultural games despite the difficulties are felt to be
vulnerable to some threats.
In this study Afghanistan geographic, ethnic, historical and cultural context characterized by
an emphasis on children's games, children's games will indicate what percentage of the
external effects of that deficit. In addition, we will compare between Uzbek and Turkmen
games and Western games that originated in the East game.

&&&&&&&&
Prof. Dr. Zafer GÖLEN
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Burdur
MÜNĠF PAġA‟NIN KARADAĞ MAKALESĠ
ÖZET
Münif PaĢa XIX. yüzyıl Osmanlı bilim camiası içinde dikkat çeken bir simadır. Onun en
dikkati çeken faaliyeti BeĢiktaĢ Cemiyet-i Ġlmiyesinin kurucu üyesi olması ve ardından
Mecmua-i Fünun adlı bir dergi çıkarması olmuĢtur. O dönemde hemen hemen her konuda
okuyucuyu bilgilendirmeyi amaçlayan dergide yer alan konulardan biri de “Karadağ” konusu
olmuĢtur. Karadağ, en azından hukuken Osmanlı Devleti‟nin bir parçası olmasına rağmen,
bölge hakkında bilinenler pek azdı. XIX. yüzyıla kadar Karadağ, hem Osmanlı Devleti hem
de Batı için geçit vermez dağların ardında bilinmezlerle dolu bir yer olarak kalmıĢtır. Münif
PaĢa Mecmua-i Fünun‟un 2 ve 3. sayılarında bir yazı kaleme alarak okuyucusuna anlatmıĢtır.
PaĢa makalesinde herhangi bir kaynak göstermez. Ancak makale büyük ihtimalle Fransızca
kaynaklardan derlenerek kaleme alınmıĢtır.
Makalede yer alan bilgilerin Osmanlı komuoyunun dikkatini çektiği muhakkaktır. Zira
makalenin yayınlandığı Temmuz-Ağustos 1862‟de Osmanlı Devleti Karadağla savaĢ
halindeydi. Haliyle kamuoyunun Karadağ‟a ilgi duyması son derece doğaldı. Münif PaĢa
dergisinde kamuoyunun bu ilgisine cevap vermiĢ, Osmanlı kamuoyu önemli bir konuda
aydınlatılmıĢtır. Tebliğde Münif PaĢa‟nın makalesinin tarnskripsiyonu yapılarak verdiği
bilgilerin doğruluğu tartıĢılacaktır.
ANAHTAR KELĠMELER: Mecmûa-i Fünûn, Münif PaĢa, Karadağ, Osmanlı Devleti,
Tanzimat Dönemi
MÜNĠF PASHA‟S ARTICLE “MONTENEGRO”
ABSTRACT
Münif Pasha was a prominent character within the Ottoman scientific community in the 19 th
century. His most notable activity was that he was a founding member of BeĢiktaĢ Cemiyet-i
Ġlmiyesi and subsequently published a magazine called Mecmua-i Fünun. One of the topics in
the magazine which at that time aimed at informing the readers about almost all subjects was
the subject of “Montenegro”. Although Montenegro was de jure part of Ottoman Empire,
there was only a few information about the region. Until the 19th century, Montenegro
remained a secretive place behind unsurmountable mountains both for the Ottoman Empire
and the West. Having written out in second and third issues of Mecmua-i Fünun, Münif Pasha
has elucidated the subject to his readers. Pasha does not give any references in his article.
However, the article has probably been written by the compilation from French sources. It is
certain that the information contained in the article has drawn the attention of the Ottoman
public opinion. Notwithstanding, in July-August 1862, when the article was published, the
Ottoman Empire was at war with Montenegro.
Therefore, it is quite natural that the public was interested in the issue of Montenegro. In his
magazine, Munif PaĢa responded this interest and illuminated this crucial subject for the

Ottoman public opinion. In this paper, by making transcription of Munif Pasha‟s article, the
correctness of given information will be discussed.
KEY WORDS: Mecmûa-i Fünûn, Münif Pasha, Montenegro, Ottoman State, Period of
Tanzimat
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ArĢ. Görv. Alettin GÜNERĠ
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MüĢfik ZEYNALLI
Nahcıvan Devlet Üniversitesi / Nahcıvan
DĠYARBAKIR PEYĞAMBER MEZARLIKLARI
Diyarbakır kültürü, tarihi, böyüklüğü ile Türkiyenin Ortadoğu bölgesinin önemli
merkezlerindendir. 26 medeniyete sahipliğı yapan Diyarbakırda Süryani, Ermeni, Rum
kilselerinin, Camiler, medreseler bir arada iç içe yaĢamakta. Diyarbakırı Nebiler, Sahabeler,
Azizler ve Krallar kenti de adlandırırlar. Diyarbakırda 7 peyğember mezarı, 541 sahabe,
Muhyittin-i Arabinin arkadaĢı Halvet baba, Ulu camii (harem-i Ģerif), Ashab-ı Kehf mağarası,
2 peygamber makanı (Hz.Yunus ve Hz.Zülkifl) bulunmaktadır.
Fisk kayası Hz. Yunus'un mekanıdır. Hz.Zülkifl Peygamber mekanı da Erganidedir.
Diyarbakır Türkiyede inanç turizminin emsalsiz birinci merkezidir. Ülkemiz ve tüm dünya
müslümanlarının Hacdan sonra ziyaret edeceği en önemli mekanlarından biridir.
Bildiride, tarihin en eski mekanlarından, arkeolojik önemi ve mimarisi yüksek olan
Diyarbakırda bulunan Peyğamber mezarlıklarından ve gelecekde bölgede turizmin inkiĢafında
bu mezarlıkların rolundan behs edilecekdir.
Anahtar kelmeler: Kültür, Peyğamber mekanı, Mezarlık, Sahabe, Turizm.
Diyarbakir Prophet Cemeteries
Abstract
Diyarbakir is one of the important centers of the Middle East territory of Turkey in its
culture, history and largeness. In Diyarbakir, Hosting 26 cultures Surenian, Armenian, Greek
churches, mosques, medreseshad been built concentric. Diyarbakir is also called Nebiler,
Companions, Saints, Kings city. There exist 7 prophet graves, 541 companions, MuhyittiniArabikyoldashiHalvat baba, Ulu mosque (haram-iĢerif), Ashabi-Kahf cave, 2 prophet sites
(Hz.Yunusand Hz.Zulkifl).
Fisk rock is Hz. Yunus‟s site. Hz.Zulkifl prophet‟s site is also in Ergani. Diyarbakir is
the first unique center of faith tourism in Turkey. It is one of the safest places the moslems of
our country and all over the worldmake a pilgrimage after Hajj.
The paper is going to be dealt with the prophet graves in Diyarbakir, one of the most
ancientsites, having archeological importance and high architecture, and the role of these
monuments in the development of tourism in this territory in the future.
Key words: Culture, Prophet Site, Cemetery, Companion, Tourism.
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BULGARCA-TÜRKÇEDE EMĠR KĠPLERĠNĠN ÇOK ANLAMLILIĞI VE GÖRÜNÜġÜ
ÖZET
Türkçe ve Bulgarca dilbilgisinde emir kiplerinin direktif olan “emretmek” biçimi dıĢında
istek, Ģart, gereklilik, olasılık, rica, amaç bildirme, buyurma gibi ikincil anlamları da
aktarılabilmektedir. Tüm bu anlamlar aynı emir kipi biçimiyle verilmektedir. Emir kiplerinin
iĢaretledikleri kavramsal alanları belirlemek karĢılaĢtırmalı dilbilim için önemli bir konudur.
Türkçede emir kiplerinin iĢaretleyicileri ve taĢıdıkları anlamlar konusunda birçok kaynakta
farklılık göstermektedir. Örneğin; bazı kaynaklarda bir kiĢi kendi kendine emir veremeyeceği
ve birinci tekil Ģahısta emir kipi olmadığını bildirilirken, bazı kaynaklarda ise bu durumun
tam tersi savunulmaktadır. Ġstek kipleri ise bağlama göre emir kipinin de iĢaretleyicisi
olabilmektedir. Kiplik kavramı konuĢucunun, bir eylemin gerçekleĢmesi ya da
gerçekleĢmemesi ile ilgili tutumudur. Emir kipi için zaman ekleri olan -AcAk ve Ar/Ir da
emretme anlamında kullanılmaktadır. Türkçede eklerin çok iĢlevli olması emir kiplerinin
farklı biçimlerle ifade edilebilmesine de imkân sağlamaktadır.
Bulgarca emir kiplerinde ise Türkçeye benzer bir Ģekilde, aynı çok anlamlılığı göstermektedir.
Bulgarca eylemlerin biçimleri sürekli ve süreksiz olarak ikiye ayrıldığından emir kiplerinde
fiilin hangi biçimi tercih edildiğine bağlı olarak anlamda farklılık oluĢturmaktadır. Olumlu
emirde hem sürekli hem de süreksiz eylemler kullanılırken olumsuz biçiminde yalnızca
sürekli eylemler kullanılmaktadır. Burada bir yapısal boĢluk söz konusudur. Bu yapısal
boĢlukta
tamamlanması
istenen/istenmeyen
veya
bir
defa
gerçekleĢtirilecek/gerçekleĢtirilmeyecek eylemler için sadece sürekli biçimler tercih
edilmektedir. Bulgarcada eylemlerin görünüĢü emir kiplerinde olağan kullanımlarından
farklılık göstermektedir. Bu farklılığın sebepleri ve oluĢturduğu anlam bu dili kullanan ve
öğrenen kiĢiler için çok önemlidir.
Bulgarca ve Türkçede emir kiplerinin çok anlamlılığı ve farklı ekler veya biçimler ile ifade
edildiği için anlaĢılmaması durumunda sorunlar yaĢanmaktadır. Emir kiplerinin hangi anlamı
aktardığı, Bulgarcadan Türkçeye veya Türkçeden Bulgarcaya yapılacak olan çeviriler için
önem arz etmektedir. Bu çalıĢmada Türkçe-Bulgarcada emir kiplerinin yapısı ile direktif
anlamı dıĢındaki ikincil anlamları ve kullanım alanları incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Türk dili, Bulgar dili, emir kipi, çok anlamlılık, emir kipinin görünüĢü.
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Impacts of Georgian Turkish Women to the World Culture

ABSTRACT
The end of XIX and beginning of XX centuries was a period of renaissance in trems of
science, culture, social and political aspects, not only in Georgia, but in the whole South
Caucasus. Writers, scholars, culture figures, social and political figures who lived in the
period have pioneered in different fields, and thus left great marks and impacts to future
genereations, to Turkic world.
This period of renaissance has played a major role in the lifes of not only male population, but
females of the society, as well. With the support of modern, intelligent Turkic intelligence, a
small number/part of women with a great difficulty managed to get rid of the captivity of old
ideas and traditions that had been existing for centuries and thus put the first steps and
achieved such successes in the social, cultural and political life of the Turkic world, that have
not been done until that time and made invaluable contributions in these areas.
The article investigates invaluable impacts of Turkish women of Georgia, not only to Turkic
world, but to the art, culture and many other spheres of the whole world.
KEY WORDS: Turkish women of Georgia, women impacts
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Afganistan gerçeklerinin “Uçurtma Avcısı”romanında tezatları
ÖZET
Afgan esilli amerika yazıçısı Halit Hüseyni Afganıstanda baĢ verәn hadiselerin
qurbanlarından, ölkesinden didәrgin düĢmüĢ mühacirlerdendir. Ölkәsini önce Ġranda, sonra
Parisde temsil eden diplomat ailesi 1980 yılında Amerika BirleĢik Dövletlerinden siyası
sığınacak almağa mәcbur olub. Doğma torpaqlarından uzaq düĢen yazıçı illerden beri
kalbinde beslediyi Vatan hasretini, halkının acınacaqlı vәziyyәtini, faciesini kaleme almıĢtır.
Afgan hәyatının son otuz yılı hem dә onun romanlarında öz eksini tapıb. Rus ordusunun
ölkeni tar-mar etmesi, daha maĢaketli vatandaĢ savaĢı, insanlıkdan çıkmıĢ, zalım, hasta
ruhluinsanların hakimiyyete keçıb halka zarar vermesi ve çocukların sadist memurlar
tarafından istismara maruz kalmasını yazıçı sarsıntı ilә kaleme almıĢtır. Amerikada mühaciret
hayatı yaĢayan Halit Hüseyninin bütün eserlerinde vatanın, halkın hayatı, burada baĢ veren
hadiseler reallıqla eks etdiriliyor. Afganistan hayatının bir sıra özellikleri mevcuttur; bunların
en önemlisi otuz yıldan çoktur ki, ülkenin daim çalkantılı, gayri-sabit olmasıdır. Bu gayrisabitligin ve tezatların sebepleri çeĢitlidir. Her Ģeyden önce ülke feodal ve kabile hayatı süren
cemiyyetten hala kurtulmamıĢ, kabile mücadileleri ve rakabetleri ise ülkenin siyasi hayatına
çok tesir etmiĢtir. Ġkincisi,Afganistanın stratejik, coğrafi durumudur; çünki Afganistan Batı
Asiya ile Orta Doğu, Orta Asiya ile Basra körfezi ve Hint okeanusu arasında keçit noktasıdır.
Üçüncüsü, islamın, dinin halkın inancına çok derin nüfuz etmesi ve sosial, kültürel hayatını
müeyyenleĢdirmesidir.
Tabii olarak, daha bir çok içtimai-siyasi amiller de vardır ki, çağdaĢ Afganistanı dünyanın
dikkat merkezinde saklıyor. Mühacir yazıçı Halit Hüseyni "Uçurtma avçısı" romanında
Afganisatnın içtimai ve siyası olayları tüm gerçeklerini gösteriyor. Afganistanın hayat
gerçekleri Afgan asilli göçmen Amerika yazarı Halit Hüseyninin “Uçurtma Avcısı”romanında
tekrar hayat buldu. Yazar afgan hayatının hakikı yüzünü kendi romanında yansıtdı ve dünyaya
insan faciasını anlatan yeni bir nefes getirdi.
“Uçurtma Avcısı”romanı dünyanın bir çok dillerine çevrilmekle Afqanıstan hayatını tüm
dehĢetlerile gündeme getirmıĢ oldu.Ġnsanların acı hayatı, cocukların acımasız yaĢam tarzı
insanlığı titretdi. Ama yazarın romanına münasibet birmanalı olmamıĢ, farklı eleĢtirilere
maruz kalmıĢtır.
ANAHTAR KELĠMELER: “Uçurtma Avcısı”, Afgan, hayat, tezat
Afgan contradictions in the novel “The Kite Runner”
ABSTRACT

The novel “The kite runner” written by world-known Afghan-born American novelist Khlaled
Hosseini was analized in the article. It is shown that the novelist describes all of the realities
and contradictions of the Afghan life. So it is almost nearly forty years that the war which has
been continuing in Afghanistan. It is shown from divergent angles.
So, Afghanistan which was the war-focus without any pause for forty years has been
described by Khaled Hosseini with all its contradictions. The attitudes were different to ”The
Kite Runner”. So, the novel which was translated into many languages became actual again.
Afghan – born critic Dr.Zirakyar blames the author not to know the history of his country
perfectly.
KEY WORDS: Khaled Hosseini, contradictions, war, Afghan life
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ÇĠZGĠ FĠLMLER ÜZERĠNDEN “ġĠDDETE” BĠR BAKIġ
ÖZET
Bu çalıĢma, televizyonun çocuk dünyası üzerindeki etkisinden hareketle, Ģiddetin çocuklara
etkisini ve bunun topluma etkisini çözümleme çabasından oluĢmaktadır. Günümüzde önemli
bir toplumsal sorun olan Ģiddet çizgi filmler aracılığıyla çocuklara kolayca aktarılmaktadır.
Bu çalıĢmanın amacı, çocuk kanallarında yayınlanan çizgi filmlerdeki Ģiddet varlığını ve
unsurlarını belirleyip bu konuya dikkat çekmek ve bu konuda gerekli toplumsal bilincin
oluĢmasını sağlamaktır. Çözümleyici tipteki çalıĢmanın verileri 2017 yılı Aralık ayında, üç
çocuk kanalından (Disney Channel, Sony(Planet) Çocuk ve TRT Çocuk) seçilen “Mucize:
Uğur Böceği ve Kara Kedi, Winx Dünyası ve Ġstanbul Muhafızları” adlı çizgi filmler
çözümlenmeye dahil edilmiĢtir.
“Mucize: Uğur Böceği ve Kara Kedi ve Winx Dünyası” çizgi filmler yabancı yapım, Ġstanbul
Muhafızları ise yerli yapım olması nedeniyle araĢtırmaya değer görülmüĢtür. ÇalıĢmada içerik
çözümlemesi tekniğiyle üç çizgi film karĢılaĢtırılmalı olarak incelenmiĢ ve çocuklar için
verdiği mesajlar çözümlenmiĢtir. Böylece bu üç örnek üzerinden yapılacak bir değerlendirme,
çizgi filmlerle bir “toplumsal Ģiddete” aktarımının mümkün olduğunu ortaya konulmuĢtur.
ANAHTAR KELĠMELER: Çocuk, ġiddet, Çizgi Film, Toplumsal Etki

A view of "violence" through cartoons

ABSTRACT
This study is an attempt to analyze the effect of violence on children and the effect
of collecting on the influence of television on the child's world. Violence, an important social
problem today, is easily transmitted to children through cartoons. The aim of this study is to
identify the presence and elements of violence in cartoons on children's channels and draw
attention to this issue and ensure that the necessary social consciousness is formed in this
regard. In December of 2017, cartoons of "Miracle: Ladybug and Black Cat, Winx World and
Istanbul Guard" selected by Disney Channel, Sony (Planet) and TRT Children were included
in the analysis.
"Miracle: Ugur Insect and Black Cat and Winx World" was considered worthy of
investigation due to the fact that cartoons are made foreign and the Istanbul Guard is made in
Turkey. In the study, the contents analysis technique and three cartoons were examined
comparatively and the messages given to the children were analyzed. Thus, an evaluation
based on these three examples shows that it is possible to transfer a "social violence" with
cartoons.
KEY WORDS ( İngilizce Anahtar Kelimeler): Child, Violence, Criminal Film, Social Impact
&&&&&&&&

Yrd. Doç. Dr. Burak HERGÜNER
Avrasya Üniversitesi / Trabzon
Yerel Yöneticilerin Çevre Algısı Üzerine bir ÇalıĢma: Trabzon Örneği
ÖZET
Çevre konusu hem küresel hem de yerel düzeyde en sık gündeme gelen konulardan biridir. Bu
nedenle, sürdürülebilir kalkınmanın üç temel boyutundan biri olan çevrenin son yıllarda kamu
politikalarının uygulanması ve kamu hizmetlerini sağlamak açısından önem ve etkileri artan
yerel yöneticiler tarafından nasıl algılandığı önem taĢımaktadır.
Bu noktadan hareketle bu çalıĢma çevre ile ilgili konularla son dönemde sıklıkla gündeme
gelen yerlerden biri olan Trabzon‟da gerçekleĢtirilmiĢtir. Veriler, büyükĢehir ve ilçe
belediyelerinde görev yapan Yerel Yöneticilerle yapılan yarı yapılandırılmıĢ mülakatlar ile
toplanmıĢ ve içerik analizi yapılarak kategoriler oluĢturulmuĢtur.
ANAHTAR KELĠMELER: Çevre, Yerel Yönetimler, Sürdürülebilir kalkınma, Trabzon
A Study on Local Administrators‟ Perceptions about Environment: The Case of Trabzon
ABSTRACT
Environment is one of the hot topics at both global and local level. Therefore, it is important
how the environment being one of three pillars of sustainable development is perceived by
local administrators as their impact are growing in terms of the enactment of public policies
and public service provision. From this point of view, this research was conducted in Trabzon,
where environmental issues often make it to the public agenda. Data were gathered through
semi-structured interviews with local administrators.
Later, content analysis was adopted as the method of data analysis for the qualitative data
from the interviews and categories were created.
KEY WORDS: Environment, Local governments, Sustainable development, Trabzon
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AY SULTAN: MAHPERĠ HATUN
ÖZET
Bir Çay Daha Lütfen: Lady Montagu'nün Ġzinde Türkiye'ye Mektuplar isimli kitabın yazarı
Amerikalı Katharine Branning Ģimdi de bir kadın hikâyesi anlatıyor. Ama bu kadın sıradan bir
kadın değil. Bu kadın 1. Alâeddin Keykûbad‟ın eĢi Mahperi Hatundur. Kaynağını tarihten
alan bu romanda Branning, Anadolu Selçuklu Döneminin en önemli liderinin eĢi
konumundaki Mahperi Hatun‟a yeniden hayat veriyor. Ay Sultan romanının adından da
anlaĢılacağı üzere, kitap ana karakterin yani Mahperi Hatun‟un saraya girmesi ve ardından
yaĢadıkları olayları bir kurgu yoluyla gerçeğe yakın bir üslupla anlatmaktadır.
1978 yılından beri Türkiye'ye çok sayıda seyahatler yapmıĢ olan Branning, Selçuklu mimari
ve süsleme sanatına yönelik saha çalıĢmaları yapmıĢtır. Türkiye hayranı olduğunu sayısız kez
dile getiren Branning, Türk kültürüne de oldukça fazla ilgi duyduğunu her daim
göstermektedir. Hatta göstermekten öte yaĢamaktadır. Selçuklu tarihini kendine özgü bir
bakıĢ açısıyla ele alan Branning, bu dönemin oğlan üstü olaylarını bir kadın sultan aracılı ile
romanında gözler önüne sermektedir. Bu çalıĢma Branning‟in Ay Sultan adlı eserinin
baĢkarakteri Mahperi Hatun hakkında önemli kesitler sunmayı amaçlamaktadır.
ANAHTAR KELĠMELER: Katharine Branning, Selçuklular, Mahperi Hatun, Ay Sultan
MOON QUEEN: SULTAN MAHPERI
ABSTRACT
The American author of the book, Yes, I would love another glass of tea: An American
Woman‟s Letters to Turkey, Katharine Branning, in now telling a story of a woman. But this
woman is not an ordinary woman. This woman is the wife of Alâeddin Keykûbad I, Sultan
Mahperi. In this novel the source of which originates from history, Branning revives Sultan
Mahperi, the wife of the most important leader of the Anatolian Seljuk Period. As understood
from the name of the novel, Moon Queen, the main character of the book, Sultan Mahperi,
enters into the Sultanate and the book tells the events that she lived in a style that is close to
reality through fiction.
Since 1978 Branning has made numerous trips to Turkey, and has made field studies about
Seljuk architecture and decorative arts. Branning has expressed countless times that she has
been a fan of Turkey, and she has always shown a lot of interest in Turkish culture. She even
lives this interest beyond showing it. Considering Seljuk's history with a unique perspective,
Branning reveals the extraordinary events of this period in her novel through a woman sultan.
This study aims to present important sections about Sultan Mahperi, the protagonist of the
work of Moon Queen of Branning.
KEY WORDS ( Ġngilizce Anahtar Kelimeler): Katharine Branning, Seljuks, Sultan Mahperi,
Moon Queen
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BĠR AMERĠKAN BARIġ GÖNÜLLÜSÜNÜN ANISI ÜZERĠNE ÇALIġMA: JULIE
WOODS SMITH OLSON
ÖZET
Amerikan BarıĢ Gönüllüleri Örgütü 1961 yılında kurulmuĢ ve amaçlarının en baĢına ise az
geliĢmiĢ ülkelere sosyal ve ekonomik alanda destek olmayı ve gerekli iĢ gücü sağlamayı
koymuĢtur. Bu bağlamda Amerikan yönetimi BarıĢ Gönüllüsü adı altında birçok ülkeye
insanlar göndermek için gönderdikleri bu ülkeler ile özel anlaĢmalar imzalamıĢtır.
BarıĢ Gönüllülerinin Türkiye‟ye ayak basmaları, ABD hükümeti ile Türkiye arasında 1962
yılında imzalanan bir anlaĢma sonucunda gerçekleĢmeye baĢlamıĢtır. 1962-1971 yılları
arasında ülkemizde faaliyet gösteren Amerikan BarıĢ Gönüllülerinin sayısı yaklaĢık 1460
olarak belirtilmektedir. BarıĢ Gönüllüleri Türkiye‟nin çeĢitli bölgelerinde çok farklı alanlarda
faaliyet göstermek için Türkiye‟ye ayak basmadan önce alanlarına göre bazı eğitimlerden de
geçmiĢlerdir. Bunlardan bazıları ise yaĢadıkları dönemdeki olaylar, insanlar ve çevre
hakkında anılarını yazmıĢlar ve onları kitap olarak yayımlamıĢlarıdır. Bu çalıĢmada Amerikan
BarıĢ Gönüllüleri‟nin ele aldıkları anıları üzerinde durulacaktır. Julie Woods Smith Olson‟un
To Make a Difference: A Peace Corps Memoir - Turkey 1964-66 adlı eseri çalıĢmamızın
merkezini oluĢturacaktır. Buradan hareketle Türkiye ve Türk insanı hakkındaki düĢünceler bu
gönüllülerin kendi anılarından yola çıkarak değerlendirilecektir.
ANAHTAR KELĠMELER: Amerikan BarıĢ Gönüllüleri, Anı, Türkiye, ABD, Julie Woods
Smith Olson.
A STUDY ON THE MEMOIR OF AN AMERICAN PEACE CORPS VOLUNTEER: JULIE
WOODS SMITH OLSON

ABSTRACT
The American Peace Corps Volunteers Organization was established in 1961 and one of the
main objectives was to provide social and economic support to underdeveloped countries and
the necessary workforce. In this context, the US government signed special protocols with
these countries to send people under the name of Peace Volunteers.
The entry of Peace Volunteers to Turkey started in 1962 with an agreement signed between
the US government and Turkey. The number of US peacekeepers operating in our country
between 1962-1971 was about 1460. Peace volunteers are also gone. In order to operate in
different fields, they were trained according to their fields before setting foot in various
regions of Turkey. Some of them have written memoirs about the events, the people and the
environment in the period they lived and then published them as books. This study will focus
on the memoirs of the American Peace Volunteers.
Julie Woods Smith Olson‟s work To Make a Difference: A Peace Corps Memoir - Turkey
1964-66 will be the center of our paper. In this context, thoughts about Turkey and the
Turkish people will be evaluated by using the memories of these volunteers.
KEY WORDS: American Peace Corps Volunteers, Memoir, Turkey, USA, Julie Woo
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As Good Planning Example, The Emerge The of Coastal Tourism in Florya, Ġstanbul
ÖZET
ÇalıĢmada Ġstanbul ġehrinin güneyinde bulunan, Florya yerleĢmesindeki turizm faaliyetlerinin
geliĢimi ele alınmıĢtır. Bizans döneminde burada saray mensuplarının geldiği yazlık saray
bulunmaktaydı. Ġstanbul‟un fethinden sonra ise Florya‟da bir av köĢkü yapılmıĢ olup
toplumun önde gelenlerinin hoĢ vakit geçirdiği bir yerdir. Florya‟nın daha geniĢ kitleler
tarafından bilinmesi 19.yy‟da Rumeli Tren Hattının Yedikule bağlantısının inĢa edilmesiyle
olmuĢtur. 19.yy‟da Ġstanbul‟dan gelen kiĢilerin günü birlik kullandığı bir mesire yeri olarak
kaynaklara geçmiĢtir. 20.yy‟ın ilk çeyreğinde
Florya‟da bulunan Ġngiliz askerleri ve BolĢevik ihtilalinden kaçanların denize girmek için
plajları kullanmaya baĢlamasıyla denize girme âdeti değiĢmiĢtir. Florya‟nın turizm
fonksiyonu kazanmasında en önemli faktör 1930‟lu yıllarda Atatürk‟ün isteriğiyle “su Ģehri”
olarak planlanmasıdır. Florya Plajları, 1940‟lı yıllara kadar, daha çok günübirlik olarak
kullanılıyorken, 20.yy‟ın ikinci yarısından itibaren, bölgeye inĢa edilen konaklama tesisleri ve
ikinci konutların inĢasından sonra gelen kiĢiler daha uzun süre Florya‟da zaman geçirmeye
baĢlamıĢlardır. 1950-1980‟li yıllar bir turizm merkezi olarak Florya‟nın en yoğun ve en
gözde olduğu dönemdir. 1980‟li yıllardan itibaren Ġstanbul ġehrinin yayılması ve denizin
yeterince temiz olmamasından dolayı 1995–2010 yıllarında Florya sahillerinden denize
girmek yasaklanmıĢtır.
2010 yılından itibaren Florya‟dan denize girmenin sağlık açısından herhangi bir sakıncası
olmasa da Florya bir turizm bölgesi olarak hiçbir zaman eski popülerliğine kavuĢamamıĢtır.
Bununla birlikte her zaman için zengin kiĢilerin yerleĢtiği gözde bir semt olmuĢtur.
KEY WORDS: Tourism Historya, Florya, Tourism Geography, Turkey and Tourism,
Atatürk and Tourism
ABSTRACT
In the study, the development of the tourism activities in the Florya settlement in the south of
Istanbul city was discussed. During the Byzantine period, there was a summer palace where
palace members arrived. After the conquest of Istanbul, a hunting lodge has been built in
Florya and it is a place where the people of the community have a pleasant time. The
widespread awareness of Florya was due to the construction of the Yedikule connection of the
Rumelian Train Line in the 19th century.
In the 19th century, the people who came from Istanbul spent the day as a recreational area. In
the first quarter of the 20th century, the practice of entering the sea has changed as British
soldiers in Florya and those who escaped the Bolshevik revolution began to use the beaches to
enter the sea. The most important factor in the acquisition of the tourism function of Florya is
the planning of "water city" in the 1930s when Ataturk wishes. While Flora Beaches are being
used for more days until the 1940s, since the second half of the 20th century, accommodation
facilities built in the region and people after the construction of the second homes have begun

to spend more time in Florya. 1950-1980 years as a tourist center, Florya is the most intense
and the most popular period.
It was forbidden to enter the sea from the Florian coasts in 1995-2010 due to the spread of the
Istanbul City from the 1980s and the sea not being clean enough. Flora has never been
popular as a tourism region since 2010, although there are no drawbacks in terms of health
from entering Florya. It has always been a popular neighborhood for rich people to settle in.
KEY WORDS: Tourism Historya, Florya, Tourism Geography, Turkey and Tourism, Atatürk
and Tourism
&&&&&&&&

Yrd. Doç. Dr. Hasan Mahmut KALKIġIM
GümüĢhane Üniversitesi / GümüĢhane
Yerel Siyasette Kent Konseylerinin Etkinliği: GümüĢhane Kent Konseyi Örneği
ÖZET
Günümüzün yükselen değerlerinden biri de yerel demokrasi ve yerel siyaset kavramlarıdır.
Yerel demokrasinin önemli bir sacayağı ise kent konseyleridir. Nitekim Kent Konseyi
Yönetmeliği‟nde, kent konseyleri; “... kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının,
vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartıĢıldığı, çözümlerin
geliĢtirildiği ortak aklın ve uzlaĢmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetiĢim
mekanizmaları” olarak tanımlanmaktadır.
Yerel gündem 21 kapsamında iĢlevselliği daha da artırılmak istenen kent konseyleri kentin
yönetiminde gün geçtikçe önemini artırmaktadır. 5393 sayılı belediye kanununda
belediyelerin kent konseylerine yardım ve destek sağlayacağı belirtilmektedir.
Kentlerdeki tüm paydaĢlara kentsel aidiyet hissi kazandıran ve kentin yönetimine katılım
kültürünü geliĢtiren kent konseyleri, etkili yönetiĢim uygulaması olarak kabul edilmektedir.
Yasal olarak kararlarının belediye meclisi tarafından görüĢülmesinin mecburi olduğu kent
konseylerinin etkinliği, kent yönetimindeki demokrasi kültürünün geliĢim düzeyi ile de
yakından iliĢkilidir.
ÇalıĢmanın temel amacı GümüĢhane kent konseyinin kararlarının Ģehrin yönetiminde hangi
oranda etkili olduğunu tespit etmektir. Bu çerçevede kent konseyi yöneticileri, belediye
yöneticileri ve diğer paydaĢlarla derinlemesine mülakatlar yapılacak ve konseyde alınan
kararların kabul düzeyleri, belediye meclis kararlarıyla karĢılaĢtırılarak ortaya konulacaktır
ANAHTAR KELĠMELER: Yerel Siyaset, Yerel Demokrasi, Kent konseyleri

The effectiveness of City Councils in Local Politics : The Case of Gumushane City Council
ABSTRACT
One of the rising values of today is the concepts of local democracy and local politics. The
city councils are an important stand for local democracy. Thus In the City Councils
Regulation, they are defined as “... democratic structures and governance mechanisms being a
basis to common sense and compromise that development priorities, problems and visions of
the city‟s determined, discussed and developed solutions based upon sustainable development
principles.
The City Councils, which want to increase their functionality further under the local agenda
21, are increasingly important in the management of the city. Municipality Law No. 5393
states that municipalities will provide assistance and support to city councils.
The City Councils, which make all the stakeholders in the city feel a sense of belonging to the
city and develop the cultivation of participation in the management of the city, are accepted as
effective governance practices. The effectiveness of the City Councils, where it is compulsory
for their legislative decisions to be discussed by the municipal council, is also closely related
to the level of development of democracy culture in urban management.
The main aim of the study is to determine the place where the decisions of GümüĢhane City
Council are effective in city administration. In this context, in-depth interviews will be

conducted with city council directors, municipal directors and other stakeholders, and the
level of acceptance of the decisions taken by the council will be compared with the municipal
council decisions.
KEY WORDS: Local Politics, Local Democracy, City councils
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XVI. ASIRDA MARDĠN ġEHRĠNDE SINAÎ VE TĠCARET
Özet
Jeo-stratejik bakımdan el-Cezîre‟nin önemli bölgesini teĢkil eden Mardin, 16. yüzyılda
Güneydoğu Anadolu‟nun aktif sınaî ve ticaret merkezi konumunda idi. Mardin Ģehrinde
faaliyet gösteren darphane, tabakhane, meyhane, baĢhane, Ģemhane (mumhane), bozahane,
boyahane gibi sınaî tesisler, Ģehir ekonomisini ayakta tutan yegâne unsurlar idi. Bilhassa bu
sektörler içerisinde en yoğun iĢ hacmine sahip sınaî tesis olarak karĢımıza çıkan boyahaneler,
sadece Ģehir merkezinde değil, nüfus bakımından yoğunluk gösteren köylerde dahi faaliyet
göstermekte idi. ġehirde dokuma sınaînin geliĢtiğinin bir göstergesi olan boyahanelerin yanı
sıra, para basım merkezi olan darphane, deri iĢlemeciliği yapan tabakhane, sadece Ģehirdeki
evlerin değil aynı zamanda köylerdeki hanelerin aydınlanmasında da büyük rol üstlenen
mumların üretildiği mumhane, boza üretiminin gerçekleĢtiği bozahane gibi sınaî üniteler,
Ģehirde yaĢayan pek çok insanın istihdam edildiği sektörlerdir. Bu sınaî tesislerin Ģehirde
çeĢitli meslek dallarında faaliyet gösteren esnaflara da önemli bir kaynak sağladığını
düĢünürsek bu sektörlerin maddi anlamda ne kadar ciddi bir potansiyele sahip olduğu kolayca
anlaĢılır.
Mardin, diğer taraftan uluslararası ticaret yollarının önemli kavĢak noktasında bulunması
dolayısıyla Anadolu, Ġran ve Irak toprakları arasında oldukça hareketli bir kervan ticaretine de
ev sahipliği yapmaktaydı. Nitekim Diyarbekir-Musul ve Halep-Musul yolları üzerinde
bulunan Mardin, buraya gelen kervanlar için en önemli uğrak merkezi idi. Mardin‟den geçen
kervanlar, Akdeniz limanlarına Asya‟nın zengin ülkeleri Hindistan ve Ġran‟dan çeĢitli baharat,
renkli kumaĢ, ham bez, Ģeker, cam, kalay, bıçak, bakır gibi kıymet bakımından değerli
metaları naklettikleri gibi, oradan da birtakım Avrupa mallarını yüklenerek tekrar geri
dönmekteydi.
Mardin Ģehrine giriĢ yapan bu kervanlardan, taĢıdıkları emtianın ağırlık ve kıymetine göre
vergi alınması, Ģehir ekonomisi açısından ayrı bir önem arz etmekteydi.
Anahtar Kelimeler: Mardin, Sınaî, Ticaret, Üretim, Ekonomi.
INDUSTRY AND TRADE IN THE CITY OF MARDĠN IN THE 16TH CENTURY
Abstract
Mardin, which is one of the important geostrategic regions of Mesopotamia, was an active
industrial and commercial center of Southeast Anatolia in the 16th century. Industrial
facilities such as mints, tanneries, taverns, offal shops, chandleries, boza shops and paint
shops operating in the city of Mardin were the only elements keeping the city's economy
alive. Especially the paint shops, being among these sectors appeared to have the biggest
business volume and were operating not only in the city center, but also in the highly
populated villages.
In addition to the paint shops demonstrating the development of weaving industry in the city;
industrial units such as mints which were banknote printing houses, tanneries that dealt with
leather processing, chandleries contributing not only to the lighting of houses in the city, but
also playing a crucial role in the lightning of houses in villages and boza shops that produced
boza were other sectors employing many people who lived in Mardin. Bearing in mind that
these industrial facilities which were providing an important source for artisans from various
fields of occupation in the city, it would be easy to understand the serious economic potential

of these sectors. On the other hand, as Mardin was a point of intersection of international
trade routes, the city hosted a brisk trade between Anatolian, Iranian and Iraqi lands. As a
matter of fact, Mardin, being in the middle of Diyarbekir-Mosul and Aleppo-Mosul routes,
was the most popular center of caravans on these routes.
The caravans passing through Mardin were transporting valuable goods such as spices,
colorful fabrics, raw cloth, sugar, glass, tin, knives and copper from the rich countries of Asia,
India and Iran, to Mediterranean ports and returning with European goods. It was of special
importance for the city's economy to collect taxes from these caravans entering the city of
Mardin in accordance with the mass and the value of the goods they were carrying.
Keywords: Mardin, Industrial, Trade, Production, Economy.
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XVI. YÜZYILDA KĠĞI SANCAĞINDA MADENCĠLĠK
ÖZET
Kiğı, 1514 yılında Osmanlı hâkimiyetine katıldıktan sonra Doğu Anadolu‟da Tercan
mıntıkasında “Erzincan-Bayburt Vilayeti” adıyla ihdas edilen uç beylerbeyliğine atanmıĢtır.
Bıyıkılı Mehmed PaĢanın Diyarbekir‟e atanmasıyla buraya bağlanan bu sancak, 1535 yılında
da Erzurum beylerbeyliğine dâhil edilmiĢtir. Söz edilen dönemde coğrafi konumu itibariyle
önemli bir sancak durumundadır. Bu sancakta demir ve tuz madeninin olması buranın
değerini arttıran hususlardan baĢka birisidir. Sınırda Ġran ile gerçekleĢen savaĢlar, teçhizata
olan önemi artırmıĢ ve bu da bölgenin madencilik hususunda dikkat çekmesinde etken rol
oynamıĢtır.
Doğu Anadolu‟daki Kiğı, Ağrı gibi sancakların da içerisinde bulunduğu yerlerin Ġran
hududuna yakın olması, bölgede asayiĢin sağlanması zorunluluğunu gündeme getirmiĢ ve bu
durum harp-demir sanayiinin geliĢmesine zemin hazırlamıĢtır. Kiğı Sancağı ve bölgedeki
diğer sancakların ġii-Ġran tehdidine karĢı koyabilmeleri için Van Sancağı‟nda top döküm
merkezi tesis edilmiĢtir. Van‟da dökülmesine karar verilen darbzenler için gerekli olan ana
malzeme ise demir cevheri yönünden zengin olan Kiğı Sancağı‟ndan sağlanmıĢtır. Osmanlı
dönemi Doğu Anadolu topraklarının Ġran‟a karĢı muhafaza edilmesi gayesiyle Kiğı
Sancağı‟ndan Van Sancağı‟na gerçekleĢtirilen demir nakliyatı, 1574 senesine kadar devam
etmiĢ ve bu durum Kiğı Sancağı‟nın demircilik alanındaki potansiyel gücünün ne denli önem
arz ettiğinin açık bir göstergesi olmuĢtur. 1518 tahririnde demir üretiminin aktif olduğu
anlaĢılan Kiğı Sancağı‟nda, demir madeninden elde edilen gelirler, her tahrir döneminde artıĢ
göstermiĢtir. Bu bağlamda 1518 tahririnde demir üretiminden sağlanan gelir 30.000 akça,
1523 tahririnde 33.000 akça, 1553 tahririnde ise 70.200 akçaya ulaĢmıĢtır. Söz konusu
üretimden sağlanan gelirlerin sürekli artıĢ kaydetmesi, Kiğı Sancağı‟ndan çıkarılan demire
olan ihtiyacın da arttığının bir göstergesi olmalıdır. Kiğı Sancağı, demir madeni açısından
oldukça zengin olduğu gibi, aynı zamanda dönemin arĢiv kayıtlarında “memleha” olarak
geçen tuzlalardan sağlanan gelir bakımından da dikkat çeken sancak olmuĢtur.
1518 tahririnde 25.000 akça olan memleha gelirlerinin, 1523 tahririnde üç kat artıĢ göstererek
76.095 akça, 1553 yılı tahririnde ise bir önceki döneme nazaran %16 artıĢ ile 88.600 akça
olarak kaydedilmesi, Kiğı Sancağı‟nın tuzla gelirleri yönüyle de Doğu Anadolu‟da ciddi bir
paya sahip olduğunun göstergesidir. Netice itibariyle Kiğı Sancağı‟nın bölgedeki madencilik
sektörü bakımından önemli bir paya sahip olması, Osmanlı-Ġran savaĢları sürecinde, Bayezid
Sancağı‟nın muhafazası bağlamında baĢat faktör olmuĢtur.
ANAHTAR KELĠMELER: Kiğı Sancağı, Bayezid (Ağrı) Sancağı, Tuzla, Demir, Safevi,
Ġran, Maden, Üretim, Ekonomi, Sınâi.
Mining in Kiğı Sanjak in the 16th Century

ABSTRACT
After coming under the Ottoman domination in 1514, Kiğı was appointed to the border
governorship named Erzincan-Bayburt Province in the Tercan region of Eastern Anatolia.
When Biyikli Mehmed Pasha was appointed to Diyarbekir, this sanjak was bound to this
province and after that in 1535 it was incorporated into Erzurum Province. It was an

important sanjak in terms of its geographical location during that period of time. The presence
of iron and salt mines in this sanjak was one of the reasons that increased its value. The wars
with Iran along the border have increased the importance of equipment, and this fact had
played a key role in making the region conspicuous regarding mining. The fact that locations
of the sanjaks such as Kığı and Ağrı in Eastern Anatolia were close to Iranian borders, bought
up the necessity of maintaining the order and safety in the region to the agenda. This situation
formed a basis for the development of war-iron industry.
In order to be able to fight against Shiite-Iran threat in Kiğı and the other sanjaks of the
region, a gun foundry was established in Van Sanjak. The main material required for the guns
were provided from Kiğı Sanjak that was rich in terms of iron ore. The iron shipment to Van
Sanjak from Kiğı Sanjak had continued until 1574 in order to protect the Eastern Anatolian
lands of the Ottoman State against Iran and this situation proved that Kiğı Sanjak's potential
in the ironworking was crucially important. In Kiğı Sanjak, iron production in 1518 tahrir
was active and the revenues from the iron mine increased during each period of tahrir. In this
context, the revenues from iron production reached 30.000 akça in 1518 tahrir, 33,000 akça in
1523 tahrir and 70.200 akça in 1553 tahrir. The continuous increase in the revenue from the
production should be a sign of an increase in the need for the iron extracted from the Kiğı
Sanjak. As well as being rich in terms of iron mines, Kiğı Sanjak was also conspicuous in
terms of the revenue provided from the saline that was named as "memleha" in the archive
records of the period.
The revenue of memleha with 25.000 akça in 1518 tahrir increased to 76.095 akça with a
triple increase in 1523 tahrir and in the year of 1553 tahrir with an increase of 16 percent with
respect to the previous turn, 88.600 akça was recorded. It meant that Kiğı Sanjak had also a
significant share in terms of saline revenues in the Eastern Anatolia. As a result, due to the
fact that Kiğı Sanjak had a significant share in the mining sector in the region, it had been a
main factor in the context of the preservation of Bayezid Sanjak during the Ottoman-Iranian
wars.
KEY WORDS Kiğı Sanjak, Bayezid (Ağrı) Sanjak, Saline, Iron, Safavid, Iran, Mining,
Production, Economy, Industrial.
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Ġsmet Özel‟in ġiirlerinde Bireysel ve Toplumsal DeğiĢim
Özet
Ġsmet Özel; yazdığı Ģiirlerle, ifade ettiği toplumsal meseleler hakkındaki fikirleri ile Türk
toplumunun toplumsal özelliklerine odaklanan bir Ģairdir. Özel‟in kendi yaĢamöyküsü dikkate
alındığında yaĢadığı dönüĢümlerin Ģiirine ve düĢüncelerine yansıdığını söylemek mümkündür.
Bu açıdan 1974 yılında DiriliĢ Dergisinde yayınladığı Amentü Ģiiri özel bir anlam taĢır. Bu Ģiir
Ġsmet Özel‟in bu tarihten önceki Ģiirlerinin olgunluğunu taĢımasının yanında bu tarihten
sonraki Ģiirlerinin yöneleceği düĢünsel mecrayı da hissettirir.
Sanatın toplum karĢısındaki sorumluluğunu önemseyen bir Ģair olarak Ġsmet Özel‟in
Ģiirlerinde ideolojik ve toplumsal fikirlerin açarı olabilecek birçok imge, kelime ve kullanım
gözlemlenebilir. Toplumsal dönüĢüm gibi ayrıntılı bir konuyu Ģiir metinleri üzerinden okuma
konusunda bu ipuçlarının önemli bir iĢlev gördüğü söylenebilir.
Ġsmet Özel‟in Ģiirleri sanatsal duyarlılık taĢıyan bir zihnin toplumsal olanı kaynağından
algılama çabası içerisinde Türk toplumundaki büyük dönüĢümlere de tanıklık eden bir metin
olma özelliği taĢır. Hem Ģairinin bireysel düĢünsel ve estetik macerasını hem de Ģairin içinde
yaĢadığı toplumun temel kırılma noktalarını ihtiva eden ismet Özel‟in Ģiiri toplumsal psikoloji
konusunda oldukça verimli bir çalıĢma sahası olarak belirlenebilir.
Bu çalıĢmada Ġsmet Özel‟in Ģiirlerinde toplumsal psikoloji ile toplumsal değiĢimin izleri
estetik düzlemde yorumlanmaya çalıĢılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Toplumsal Psikoloji, estetik, değiĢim
Individual and Societal Change in the Poems of Ġsmet Özel
Abstract
Ġsmet Özel is a poet focusing on societal characteristics of the Turkish society with his
opinions on the social issues he expresses. Considering autobiography of Özel, it is possible
to say that the transformations he experienced are reflected to his poems and ideas. In this
respect, his poem titled Amentü (“The Creed”) has a special meaning. While this poem carries
the maturity of the poems that Ġsmet Özel had written before this date, it also foreshadows the
intellectual channel towards which his poems after this date would be oriented.
As a poem caring about responsibility of arts before the society, many images, words and
expressions which may be statement of the ideological and societal ideas can be observed in
the poems of Ġsmet Özel. It can be said that these clues have an important role in reading a
detailed matter like societal change based on poem texts.
Poems of Ġsmet Özel have characteristics of a text witnessing the great transformations in the
Turkish society by a mind bearing artistic sensitivity endeavoring to percept what is societal
from its source. Poems of Ġsmet Özel which contains personal intellectual and aesthetical
adventure of the poet as well as the breaking points of the society in which he lives can be
determined as a highly productive field of study in terms of social psychology.
In this study, we will interpret traces of social psychology and societal change in Ġsmet Özel‟s
poems in aesthetical context.
Keywords: Social Psychology, aesthetics, change
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AHLAT SELÇUKLU MEYDAN MEZARLIĞINDA RUHLARIN VE BEDENLERĠN
HEKĠMĠNE AĠT BĠR MEZAR TAġI
ÖZET
Ahlat Meydan Mezarlığındaki mezar taĢları tarihsel açıdan 12. Yüzyılın ortalarından 16.
Yüzyılın ilk çeyreğine kadarki bir tarihi kesit oluĢturmaktadır. Bu tarih aralığı Ģimdiye kadar
yapılmıĢ olan araĢtırmalar ve okumuĢ olduğumuz yaklaĢık 600 adet Ģahide ve sandukanın
kitabelerine dayandırılarak verilmiĢtir. Ancak yürütülmekte olan kazı ve restorasyon
çalıĢmaları neticesinde bu tarih aralığının değiĢmesi kuvvetle muhtemeldir. Çünkü mezarlık
alanında kırılmıĢ durumda bulunan, azımsanamayacak sayıda Ģahide ve sanduka
bulunmaktadır. Ayrıca kazı baĢkanlığınca yapılan jeofizik ve jeoradar çalıĢmalar sonucunda
birçok Ģahide ve sandukanın, toprak hareketleri, yüzyılların getirdiği bakımsızlık, kaçak
kazılar vb. etkiler neticesinde toprak altında kaldığı da tespit edilmiĢtir.
Mezar taĢları üzerine hakkedilmiĢ kitabelerin okunmasıyla birlikte burada metfun bulunan
kiĢilerin yaĢadıkları dönem içindeki siyasi, askeri, ticari alanlardaki statülerini, icra ettikleri
mesleklerini, ve diğer bazı kiĢisel özelliklerini belirten bilgilere ulaĢılmıĢtır.
Bu bildiride, bu güne kadar tespit edilen mesleki bilgilerin en dikkat çekici olanlarından biri
olan ve kitabesinde „‟Zamanın Calinusu (Claude Galen; Yunanca Galenos, Latince Galenus,
Ġslam dünyasındaki adıyla Calinus; (d. 129 - ö. 216), tıp doktoru, bilim insanı ve filozof) ve
Hipokrat‟ı ( Hippokrates, (d. MÖ 460, - ö. MÖ 370), tıbbın babası olarak anılan Ġyonlu
hekim)‟‟ ibareleri geçen bir hekimin ve kızının mezar taĢları ele alınacaktır.
ANAHTAR KELĠMELER: Ahlat, Meydan Mezarlığı, Kitabe, ġahide, Claude Galen,
Hippokrates.
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TÜRKĠYE‟DE ÇOK PARTĠLĠ HAYATA GEÇĠġ SÜRECĠNDE TÜRKÇÜ MUHALEFETĠN
ÖRNEĞĠ OLARAK KIZILELMA DERGĠSĠ

Öz
Ġkinci Dünya SavaĢı‟nın hemen sonrasında Türkiye gerek iç gerekse dıĢ Ģartların zorlamasıyla çok
partili hayata geçme kararı almıĢtır. Ancak ülkede gerçek anlamda çok partili hayatın baĢlangıcı
DP‟nin 14 Mayıs 1950 seçim zaferiyle iktidarı CHP‟den kansız bir Ģekilde devralmasıyla
olmuĢtur. Bundan dolayı, demokrasi tarihimizde 1946-1950 yılları arasındaki dönem demokrasiye
geçiĢ süreci olarak nitelendirilmiĢtir. Bu dönemde farklı fikir akımlarına ait birçok siyasi, tarihi ve
edebi konular içeren dergi piyasaya çıkmıĢtır. Türkçü nitelikte yayım yapan Kızılelma da
bunlardan biridir. Kızılelma Dergisi‟nde tarih, edebiyat, siyaset, kültür ve Türkçülük üzerine
makaleler, Ģiirler, hikaye ve roman tefrikaları yer almaktadır. BaĢta Z. Veldi TOĞAN, Abdulkadir
ĠNAN ve H. Nihal ATSIZ gibi dönemin Türkçü ilim ve edebiyat adamlarının da yazılarıyla katkı
sağlaması Kızılelma‟nın kalite açısından da çıtayı yüksek tuttuğunu göstermektedir. Biz bu
çalıĢmamız ile Kızılelma Dergisi‟ni Ģekil ve içerik olarak ele alacağız. Derginin demokrasiye
geçiĢ yıllarında çıkmıĢ olmasının getirdiği siyasi ve psikolojik alt yapının yazılara nasıl
yansıdığına, dergide yer alan yazılardan yola çıkarak dönemin toplumsal havasına dair tespitlerde
bulunacağız. Bu noktada derginin yayımlandığı dönemde öne çıkan dört özelliği vardır.
Bunlardan birincisi, CHP ve DP‟ye karĢı Türkçü programa sahip bir partinin kurulması isteği,
ikincisi ülkede kanun hakimiyetinin sağlanması talebi, üçüncüsü Sovyet tehlikesine karĢı ABD ile
yakınlaĢılmasının onaylanması, dördüncüsü ise devletin kendini Misak-ı Milli ile sınırlayan
milliyetçilik anlayıĢına itiraz edilmesidir. Bu çalıĢma ile Türkiye‟de çok partili hayata geçiĢ
sürecinde Türkçü partinin kurulma zorunluluğu ve Sovyet egemenliği altındaki Türk Dünyası‟na
dönük yakın ilginin toplum tabanında yer edindiği sonucuna varacağız.
Anahtar Kelimeler: Kızılelma, Türkçü Muhalefet, Türkçülük, Türk Dünyası

KIZILELMA JOURNAL AS AN EXAMPLE OF TURKIST OPPOSITION DURING THE
TRANSITION TO A MULTI-PARTY POLITICAL LIFE IN TURKEY
Abstract
Turkey decided to change into a multi-party political life right after World War II by force of both
internal and external circumstances. However, the transition to a multi-party political life in
Turkey in real terms started to take shape upon Democratic Party‟s (DP) election victory on May
14th, 1950 by bloodlessly taking over power from Republican People‟s Party (CHP). Therefore,
the period between 1946 and 1950 in our democracy‟s history is described as the process of
transition to democracy. During the aforesaid period, many journals with different streams of
thought on politics, history and literature were published. The Kızılelma Journal with its Turkist
publications is one of them. The scope of Kızılelma Journal includes articles on history,
literature, politics, culture and Turkism; poems, stories and novel serials. The fact that the then
Turkist scientists and men of letters such as Z. Veldi TOĞAN, Abdulkadir ĠNAN and H. Nihal
ATSIZ in particular contributed to the journal shows that the Kızılelma kept the bar high in terms
of quality. In this study, we will approach the Kızılelma Journal with regards to form and content.

We will make observations regarding the social climate of that period by looking at how the
political and psychological infrastructure, caused by the fact that the journal was put on the
market during the years of transition to democracy, reflected on the articles. At this point, there
are four outstanding characteristics of the journal during the period it was published. The first one
is the desire to form a political party with a Turkist programme in opposition to CHP and DP; the
second one is the demand for providing rule of law in the country; the third one is the approval of
forging closer ties with the US against the Soviet threat, and the fourth one is the objection to the
state‟s understanding of nationalism that limits itself with the National Pact. With this study we
will come to the conclusion that there was an obligation of forming a Turkist political party during
the process of transition to a multi-party political life in Turkey, and that the close attention to the
Turkic World under the Soviet hegemony gained ground in social base.
Key Worrds: Kızılelma, Turkıst Opposıtıon, Turkism, Turkish World
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YEREL YÖNETĠMLERDE MALĠ TEVZĠN OLGUSU; SEÇĠLMĠġ OECD ÜLKELERĠ VE
TÜRKĠYE KARġILAġTIRMASI
ÖZET
Bu çalıĢmada Türkiye‟ de yerel yönetimlerde mali tevzin olgusu, seçilmiĢ OECD ülkeleri ile
Türkiye karĢılaĢtırılması 1995 – 2015 dönemi itibariyle incelenmiĢtir. Bu amaçla seçilmiĢ
OECD ülkelerinin merkezi yönetim vergi gelirleri, toplam vergi gelirlerine oranlanmıĢ ve
Türkiye‟nin bu ortalamada nerede olduğu incelenmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda Türkiye‟nin veri
seti içerisinde verilen tabloda yıllar itibari ile artan bir ivmede olmasına nazaran OECD
ülkelerinde genel izlenimin azalan bir ivmede olduğu gözlenmiĢtir.
ANAHTAR KELĠMELER: Yerel Yönetimler, Yerel Yönetimlerde Mali Tevzin, OECD,
Türkiye
LOCAL GOVERNMENTS POSSIBLE TO FINANCIAL DELIVERY; SELECTED OECD
COUNTRIES AND TURKEY COMPARISON

ABSTRACT
In this study, the possibility of financial dispatch in local governments in Turkey and the
comparison of selected OECD countries with Turkey were examined from 1995 to 2015.
Central government tax revenues for selected OECD countries were compared to total tax
revenues, and Turkey's location in this average was examined. As a result of the study, it was
observed that the general impression in the OECD countries was a decelerating trend
compared to the fact that the table given in the data set of Turkey had an increasing
momentum over the years.
KEY WORDS: Local Governments, Financial Dispatch in Local Administrations.
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Platon'da Filozofların/Filozofun Kral Olması Üzerine
ÖZET
Platon'un siyaset felsefesinin özellikle de Devlet adlı diyalogunun en tartıĢmalı
konularından biri filozofların/filozofun kral olması ya da kralın filozof olmasıdır. Diyalogun
ana teması adalettir. Platon'a göre adaleti en iyi bilen kiĢi filozoftur. Bu nedenle filozofun
yönetici olması hem kendisi için hem de Ģehir için en iyi, en güzel, en soylu ve en adil yol
olacaktır. Platon'a göre gerek üretici sınıf gerekse askerler ideal devletin kuruluĢunda büyük
bir önem taĢısalar da ideal devletin (kallipolis) esas kurucu unsuru, filozof-kraldır. Çünkü
filozof-kral hem üretici sınıf ve askeri sınıfın devletteki yerlerini belirleyen hem de onların da
bir parçası olduğu düzeni tesis eden faili temsil eder.
Platon'a göre nasıl ki Demiourgos, evrende; akıl, insan ruhunda düzeni
sağlıyorsa, filozof-kral da poliste düzeni sağlar. Böylece Platon'da düzen, varlığın ontolojik
düzeninden insan ruhunun ahlaki düzenine oradan da toplumun ve polisin siyasal düzenine
geçen üç aĢamalı bir görünüm arz eder. Sonuç olarak Platon'da, adında da anlaĢılacağı üzere,
ideal devlet, yani polis ideası, idealar dünyasından indirildiği, felsefeye dayandığı için
filozoflar tarafından yönetilmesi gereken devlettir. ĠĢte bu çalıĢmada Platon'un polisi
yönetmesi gereken kiĢi olarak ilan ettiği filozof kral üzerine görüĢleri ele alınacaktır.
ANAHTAR KELĠMELER: Filozof-kral, Polis, Ġdeal Devlet, Adalet, Mutluluk

On Philosopher(s) to be King in Plato
ABSTRACT
One of the most controversial issues of Plato's political philosophy, especially
the dialogue of the Republic, is that philosophers/philosophers are either kings or king
philosophers. The main topic of the dialogue is justice. According to Plato, philosopher is the
person who knows the most about justice. For this reason, the fact that philosopher is the ruler
will be the best, the most beautiful, the most noble and the fairest way for him and for the
city/polis. According to Plato, both the producer class and the soldiers are of great importance
in the establishment of the ideal city, but the essential constituent element of the ideal city
(kallipolis) is the philosopher-king. Because the philosopher-king represents both the
producer class and the perpetrator, who determines the position of the military class in the city
as well as a part of them. According to Plato, Demiourgos is at cosmos; if the mind is in
control of the human soul, the philosopher-king also provides the order in the city.
Thus, in Plato, the order presents a three-stage view from the ontological order of
existence to the moral order of the human soul, and then to the political order of society and
city. As a result, in Plato, as the name implies, the ideal city, the idea of city, is the city that
philosophers must govern because they are based on philosophy, which is reduced from the
world of ideas. In this work, Platon will deal with the views of the philosopher king whom the
police declared as the person to be directed.
KEY WORDS: Philosopher-king, city/polis, ideal city, justice, eudaimonia
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Maârif Sâlnâmelerine Göre 20. Yüzyıl BaĢlarında (1898-1903 ) Halep Vilayeti‟ ndeki Eğitim
Kurumlarının Niceliksel Analizi
ÖZET
Eğitim, kültürlerin ve uygarlıkların kendilerine özgü yeteneklerini ortaya koyan
önemli bir alandır. Bu nedenle Osmanlı Devleti‟ nde özellikle Tanzimat Dönemi‟ nden sonra
eskiyen ve toplumun ihtiyaçlarına cevap veremeyecek duruma gelen her müessese gibi eğitim
alanında da değiĢiklikler yapılmıĢ ya da tamamen yerine yenileri getirilmeye çalıĢılmıĢtır. II.
Abdülhamid Dönemi‟ nde de eğitim alanındaki çalıĢmaların yoğunluk kazandığı söylenebilir.
Günümüzdeki eğitim siteminin temellerini oluĢturmasından dolayı da dönemin aydınlatılması
önem arz etmektedir. 1316 (1898 ), 1317 (1899 ), 1318 (1900 ), 1319 (1901 ) ve 1321(1903 )
yıllarında ele alınan Maarif Sâlnâmeleri‟ nde Osmanlı Devleti vilayetlerinden biri olan Halep‟
in merkezdeki ve bağlı kazalarındaki Müslüman okullarının, gayrimüslim okullarının ve
ecnebi okullarının sayıları, kurucuları, kuruluĢ tarihleri, yöneticileri ve öğretmen kadroları,
öğrenci sayıları gibi ayrıntılı bilgilere ulaĢılabiliyor.
“Maârif Sâlnâmelerine Göre 20. Yüzyıl BaĢlarında (1898-1903) Halep Vilayeti‟ndeki
Eğitim Kurumlarının Niceliksel Analizi” adlı çalıĢmamızda ele alınan dönemde yönetimi
elinde bulunduran II. Abdülhamid eğitim politikaları, çalıĢmaları, alınan neticeler ve Halep‟
teki eğitim- öğretim kurumları hakkında niceliksel bilgiler sunulacaktır.
ANAHTAR KELĠMELER: Eğitim, Eğitim Kurumları, Halep, Maarif Salnâmesi.
Quantitative Analysis Of Educational Institutions Ġn Aleppo Province At The
Beginning Of The 20 Th Century (1898- 1903 ) According To Education Yearbooks
Education is an important field that reveals the specific talents of cultures and
civilizations. For this reason in the Ottoman Empire, especially after the Tanzimat period,
changes have been made in the field of education such as old institutions and institutions that
can not meet the needs of the society, or attempts have been made to replace them completely.
It can be said that the studies in the field of education has gained the intensity in the reign of
Abdulhamid II. It is important to illuminate the period because it forms the foundations of
today's education system. Ġn the Education Yearbooks, which were discussed in 1316 (1898),
1317 (1899), 1318 (1900), 1319 (1901) and 1321 (1903) can be reached with detailed
information such as numbers, founders, establishment dates, administrators and teacher
positions, student numbers of Muslim schools, non- Muslim and foreign schools in the center
and the connected districts of Aleppo, one of the provinces of the Ottoman Empire.
In the our study titled “Quantitative Analysis of Educational Institutions Ġn Aleppo
Province At The Beginning Of The 20 Th Century (1898- 1903 ) According To Education
Yearbooks” will be presented informations about educational policies, works, received results
of Abdulhamid II and quantitative informations of educational institutions in Aleppo.
KEY WORDS: Aleppo, Education, Educational Institutions, Education Yearbooks.
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Suudi Arabistan'da Kadınlara Yönelik Araç Kullanma Serbestisinin Ekonomik Boyutu.
ÖZET
Dünyada kadınlara yönelik araç kullanma yasağı uygulayan tek ülke olan Suudi Arabistan,
son dönemde giriĢtiği reform sürecinde bu duruma son vermiĢtir. 2018 Temmuz itibari ile
baĢlayacak olan serbestiyet salt sosyal veya politik değil, ekonomik açıdan da önem
taĢımaktadır. Bu çalıĢmada serbestiyetin ekomomik amaçları ve olası sonuçları ortaya
konulmaya çalıĢılmıĢtır.
ANAHTAR KELĠMELER: Suudi Arabistan, Araç Kullanma Serbestisi, Kadın Hakları,
Ekonomi
The Economic Dimension of the Driving Liberty for Women in Saudi Arabia
ABSTRACT
The only country which enforces women driving ban, has put an end to this situation in the
recent reform process. The liberation to begin by July 2018 is not only social or politic but
also economically very important. In this study, it was tried to reveal the economic aims and
possible consequences of freedom.
KEY WORDS: Saudi Arabia, Driving Liberty, Women's Rights, Economy
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Öğr. Gör. Abdulrezzak ĠKVAN
Adıyaman Üniversitesi
Ahmet BOZKURT
Adıyaman Üniversitesi
X VE Y KUġAĞI ĠġGÖRENLERĠN DUYGUSAL YOKSUNLUK ALGILARININ SOSYODEMOGRAFĠK DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ: OSMANĠYE TEKSTĠL
ĠġLETMELERĠ ÖRNEĞĠ
ÖZET
Bu çalıĢmanın amacı, X ve Y kuĢağı iĢgörenlerin duygusal yoksunluk algı farklılıklarının
belirlenmesi ve sosyo-demografik değiĢkenler açısından bu farklılıkların incelenmesidir. Bu
amaçla, Osmaniye ilinde faaliyet gösteren tekstil iĢletmelerinde çalıĢan iĢgörenlerden basit
tesadüfi örneklem yöntemiyle seçilen 180 iĢgören üzerinde anket uygulaması yoluyla veri
toplanmıĢtır. Veri setinin analizi için SPSS 22.0 programından yararlanılmıĢtır. ÇalıĢmada
kullanılan “Duygusal Yoksunluk Ölçeği”nin Cronbach's alpha değeri %76,9‟dur. Bu
çalıĢmada, frekans dağılımları, güvenilirlik analizi, normal dağılım testi, faktör analizi ve
korelasyon analizi kullanılmıĢtır. Ayrıca verilerin normal dağılım özelliği göstermemesi
sebebiyle çalıĢmanın hipotezlerinin test edilmesinde nonparametrik testlerden yararlanılmıĢtır.
ĠĢ YaĢamında Yalnızlık Ölçeği‟nin alt boyutlarından biri olan duygusal yoksunluk ölçeğinin
değiĢkenlerine iliĢkin yapılan faktör analizi sonucunda, söz konusu ölçeğin iki faktörlü bir
yapıya sahip olduğu belirlenmiĢtir. Cronbach's alpha değeri %90 olan birinci faktör,
“duygusal mesafe ve boĢluk” olarak, Cronbach's alpha değeri %68 olan ikinci faktör ise
“iliĢkiler ve dostluk” olarak adlandırılmıĢtır. Her iki faktör açısından X ve Y kuĢağı
iĢgörenlerin duygusal yoksunluk algıları arasındaki farklılıklar Mann Whitney U testi ile
analiz edilmiĢtir. Bu bağlamda, X ve Y kuĢağı iĢgörenleri arasında duygusal yoksunluk algı
düzeylerinde anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiĢtir.
Diğer taraftan, X ve Y kuĢağı iĢgörenlerin sosyo-demografik değiĢkenler açısından duygusal
yoksunluk algıları arasındaki farklılıklar ise Kruskal Wallis H testi ile analiz edilmiĢtir.
Ayrıca, korelasyon analizi ile “duygusal mesafe ve boĢluk” ile “iliĢkiler ve dostluk” faktörleri
arasında negatif yönlü anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur.
ANAHTAR KELĠMELER: Duygusal Yoksunluk, X KuĢağı, Y KuĢağı

THE INVESTIGATION OF EMOTIONAL DEPRIVATION PERCEPTIONS OF X AND Y
GENERATION EMPLOYEES ON SOCIO-DEMOGRAPHIC VARIABLES: EXAMPLE
OF OSMANIYE TEXTILE ENTERPRISES
ABSTRACT
The aim of this study is to determine the emotional deprivation perception differences of the
X and Y generation employees and to examine these differences in terms of sociodemographic variables. For this purpose, data were collected through questionnaires on 180

employees selected by simple random sampling method from employees in textile enterprises
operating in Osmaniye. SPSS 22.0 program was used for analyzing the data set. The
Cronbach's alpha value of the "Emotional Deprivation Scale" used in the study is 76.9%. In
this study, frequency distributions, reliability analysis, normal distribution test, factor analysis
and correlation analysis were used. In addition, nonparametric tests were used in testing the
hypothesis of the study because the data do not show normal distribution characteristics.
As a result of the factor analysis of the variables of the emotional deprivation scale which is
one of the sub dimensions of the Loneliness Scale in Work Life, it has been determined that
the scale has a two factor structure. The first factor with Cronbach's alpha value of 90% was
called "emotional distance and gap", and the second factor with Cronbach's alpha value of
68% was called "relationships and friendship". For both factors, the differences between the
emotional deprivation perceptions of the X and Y generation employees were analyzed by the
Mann-Whitney U test. In this context, it has been found that there are significant differences
in the level of emotional deprivation perception among the X and Y generation employees.
On the other hand, the differences between the perceptions of emotional deprivation in terms
of socio-demographic variables of the X and Y generation employess were analyzed by the
Kruskal Wallis H test. In addition, a negative correlation was found between "emotional
distance and gap" and "relationship and friendship" factors with correlation analysis.
KEY WORDS (İngilizce Anahtar Kelimeler):Emotional Deprivation, X Generation, Y
Generation
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Faydada Estetik Çıkarım: Osmanzâde Tâib‟in Kırk Hadis ġerhi‟ne Manzum Eklemeleri
ÖZET
Edebî esere edebîlik vasfını kazandıran vasıflardan biri hazdır. Okuyucusunun teessürî
hâletiyle ilgili olan bu meselede sanat eserinin etkilemesi, düĢündürmesi, hislendirmesi,
korkutması, duygulandırması vb. söz konusudur. Bu çerçevede edebî eserde malzemenin ne
olduğu kadar bir teknik mesele olarak üslûb, edâ, amaç vb. konuları kapsayan “nasıllık”
meselesi gündeme gelmektedir. Sanat eserinin haz uyandırma çabası nasıllık mefhûmu ile
ilgilidir.
YaĢamın renkliliği kadar edebî eserin malzemesi renklilik göstermektedir. Klâsik edebiyat
sanatkârının kâinatı bugün ile mukayesesi mümkün olmamakla beraber çağı ve koĢulları
içinde edebiyat için zengin bir malzeme sunmuĢtur: Din, tasavvuf, sosyal hayat, ekonomik ve
askeri hayat, hurafeler, âdet ve inanıĢlar, halk muhayyilesi, astronomi, mitoloji, sağlık,
peygamber kıssaları, gündelik yaĢam, ilmî mevzular vb. Sanatkârın tavrı eserine didaktiklikle
edebîlik arasında bir mesafe belirleyecektir.
Klâsik edebiyatın din ve tasavvufla olan münâsebet ve yolculuk hikâyesi bu gelenek içinde
faydayı, öğretmeyi amaçlayan pek çok türün teĢekkülü sonucunu doğurmuĢtur. Kırk hadîs
Ģerhi geleneği bu anlayıĢın bir neticesidir. Hz. Peygamber‟e sevgi besleyen ümmetin onun
hadîslerine bağlılığı ve kırk hadis ezberlemenin faziletleri nihâyetinde manzum ve mensur pek
çok eserin varlık kazanmasını doğurmuĢtur. Bu gibi öğretici eserlerde zaman zaman insan
ruhunun tabîî bir temâyülü olan estetik eğilimler dikkat çekmektedir. Osmanzâde Tâib‟in kırk
hadisi nesren Ģerh ettiği “Terceme-i Hâdîs-i Erbâîn” adlı eserinde her bir hadis sonrası kıta
nazım Ģekli ve az da olsa rubâi, mesnevi ve beyit gibi nazım içeriği ile Ģerhini tamamlaması
öğretici ya da faydacı bir anlayıĢın kendi içindeki estetik temâyülleri hakkında ipucu
vermektedir.
ANAHTAR KELĠMELER: Osmanzâde Tâib, Kırk Hadis, Fayda, Estetik.

Aesthetic Inference in Pragmatism: Poetic Additions to The Forty Hadith Explanation of
Osmanzâde Tâib
ABSTRACT
One of the qualifications bringing literariness characteristic into literary work is pleasure. In
this issue which is about emotional situation of the reader, the art work may influence,
preoccupy, make touched, frighten, and affect, etc. Within this scope, the issue of “how”
involving matters such as style, manner, and goal as a technical issue becomes the main topic
of conversation as well as what the material in literary work is. The effort of the art work to
arouse pleasure is about the conception of “how”.
Material of literary work is colorful as much as life. The nature of classical literature artist has
presented a prosperous material for the literature within the age and circumstances even
though it is not possible to compare today: religion, sufism, social life, economic and military
life, superstitions, customs and beliefs, public imagination, astronomy, mythology, health, the
stories of the Prophet, daily life, scientific issues, etc. Attitude of the artist will determine a
distance between didactics and literariness for the work.

The relationship and journey story of classical literature with religion and sufism and have
resulted in formation of numerous types aiming to benefit and learning within this tradition.
Tradition of the forty hadith explanation is a result of this understanding. Loyalty of the
ummah, who have love for the Prophet Muhammed, to his hadiths and merits of memorizing
forty hadiths has led numerous poetical and prosaic works to have presence eventually.
Aesthetic trends which are a natural disposition of human soul are sometimes remarkable in
such didactic works. The fact that he completed his explanation with the form of verse and the
content of verse such as rubaie, masnavi, and couplet even a little after each hadith in work of
Osmanzâde Tâib entitled “Terceme-i Hâdîs-i Erbâîn” in which he explained the forty hadiths
as prose gives clue about aesthetic dispositions of a didactic or pragmatic approach.
KEY WORDS: OsmanzâdeTâib, the forty hadith, pragmatism, aesthetics.
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Ġnterdisipliner ÇalıĢma Alanlarıyla Arkeoloji.
ÖZET
“Arkhaios (eski) ve “Logos” (bilim) kelimelerinden türetilmiĢ olan Arkeoloji, insanlık
tarihine ıĢık tutan, insanoğlunun varoluĢundan itibaren ortaya koyduğu tüm maddi kalıntıları
inceleyen bir bilim dalıdır. Arkeologlar tarafından yüzey araĢtırmaları ve kazı çalıĢmaları
sonucunda tespit edilen mimari yapılar ve ele geçen tüm eserler değerlendirilerek, insanlığın
kültürel geçmiĢi, değiĢimi ve birbirleriyle var olan iliĢkileri incelenmektedir. Ele geçen tüm
veriler aracılığıyla araĢtırma yapılan bölge, kent ve insan yaĢantısı hakkında detaylı tarihsel
bilgiler edinilebilmektedir.
Arkeoloji bilimi aracılığıyla ortaya çıkarılan bu veriler değerlendirilirken pek çok farklı bilim
dalının da yardımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, tarihleme yöntemlerini tek bir çatı
altında toplayan Arkeometri Bilim dalının yanı sıra, fen, sosyal ve doğa bilimlerindeki farklı
bilim dalları Arkeolojiye yardımcı olmaktadır. Arkeoloji ile birlikte disiplinler arası ortak
çalıĢmalar sonucunda elde edilen tüm veri ve analizleri ile arkeolojinin araĢtırma konusunu
oluĢturan insanlık tarihi ayrıntılı biçimde açıklanarak ilgili bilim dallarının kullanımına da
sunulmaktadır. Bu çalıĢma ile arkeolojik verilerin incelenmesinde birçok disipline ait yöntem
ve yaklaĢımların bir arada kullanımlarının bilimsel yönden çok daha sağlıklı sonuçlara
ulaĢılabileceği bir kez daha ortaya konulacaktır.
ANAHTAR KELĠMELER: Arkeoloji, Arkeometri, Disiplinler arası ÇalıĢmalar.
Archaeology With Interdisciplinary Study Areas.
ABSTRACT
Deriving from the words “Arkhaios” (ancient) and “Logos” (science), archaeology is a
scientific field that sheds light on the history of humankind, in search of all material remains
humans produced since the beginning of their existence. Architectural structures and other
works found during archaeological survey and excavations are evaluated, and the cultural
history of humankind as well as the relationships between them are scrutinised. It is possible
to get detailed historical information about a region, a city, and human life there, through the
data obtained from an archaeological research.
Several scientific fields need to be used when assessing the data acquired via archaeology. In
this context, a number of different scientific fields in physical, social and natural sciences help
Archaeology in addition to Archaeometry, which gathers dating methods. The history of
humankind, the main research subject of archaeology, is explained in detail and made
available for the relevant sciences through all the data and analyses resulting from the
interdisciplinary joint studies. This study puts forth that the concomitant use of methods and
approaches pertaining to more than one disciplines may help us reach scientifically more
sound results when analysing archaeological data.
KEY WORDS: Archaeology, Archaeometry, Interdisciplinary Studies.
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Türkiye‟de Askeri Harcamaların ĠĢsizlik Üzerindeki Etkisi
ÖZET
Ülkelerin makroekonomik performansları, öncelikle iĢsizlik, ekonomik büyüme ve enflasyon
düzeylerindeki baĢarıları ile ölçülmektedir. Bu çalıĢmada, Türkiye‟de askeri harcamaların
iĢsizlik oranı üzerindeki etkisi, 1960-2016 dönemi verileri kullanılarak incelenmiĢtir.
ÇalıĢmada iĢsizlik oranı (u), askeri harcamaların GSYĠH içindeki payı (m) ve askeri
harcamalar dıĢındaki kamu harcamalarının GSYĠH içindeki payı (nm) verileri kullanılmıĢtır.
Bu kapsamda ilk olarak; serilerin durağanlıkları, ADF birim kök testiyle incelenmiĢ ve
serilerin düzey değerlerinde durağan olmayıp, birinci farkları alındığında durağan hale
geldikleri görülmüĢtür. Seriler arasında eĢbütünleĢme iliĢkisinin varlığı Bayer ve Hanck
(2012) eĢbütünleĢme testi ile sınanmıĢtır. Bayer ve Hanck (2012) tarafından önerilen bu testin
en önemli avantajı, araĢtırmacıların bir karara varmak için eĢbütünleĢme testleri arasındaki
isteğe bağlı ve çoğunlukla keyfi seçimden kurtulmalarını sağlamaktır. EĢbütünleĢme testi
sonucunda ele alınan seriler arasında eĢbütünleĢme iliĢkisinin var olduğu, değiĢkenler
arasında uzun dönemli bir iliĢki olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Uzun dönem eĢbütünleĢme katsayıları ise Dinamik En Küçük Kareler yöntemiyle tahmin
edilmiĢ iĢsizlik oranı ile askeri harcamalar arasında pozitif bir iliĢkinin var olduğu
belirlenmiĢtir.
ANAHTAR KELĠMELER: ĠĢsizlik Oranı, Askeri Harcamalar, EĢbütünleĢme Testi,
Dinamik En Küçük Kareler
The Effect of Military Expenditures on Unemployment in Turkey

ABSTRACT
Macroeconomic performance of countries is primarily measured by their achievement in
unemployment, economic growth and inflation levels. In this study, the effect of military
expenditures on the unemployment rate in Turkey was examined using data from the period
1960-2016. In the study, the unemployment rate (u), the share of military expenditures to
GDP (m) and the share of public expenditures in non-military expenditures to GDP (nm) are
used. In this context; The stationarity of the series was examined with the ADF unit root test
and it was seen that the series values were not stationary but became stationary when the first
differences were received.
The existence of cointegration relation between the series has been tested by the cointegration
test of Bayer and Hanck (2012). The most important advantage of this test, proposed by Bayer
and Hanck (2012), is to ensure that researchers are free from arbitrary and often arbitrary
selection between cointegration tests to arrive at a decision. As a result of the cointegration
test, it is concluded that there is a cointegration between the series and a long-run relationship
between the variables.
Long run cointegration coefficients estimated by the Dynamic Ordinary Least Squares
method and a positive relationship between the unemployment rate and the military
expenditure was found.

KEY WORDS: Unemployment Rate, Military Expenditures, Cointegration Test, Dynamic
Ordinary Least Squares
&&&&&&&&

Yrd. Doç. Dr. Suat KOCA
Ankara Üniversitesi / Ankara
Hadislerden Hüküm Çıkarmada Sınırları Zorlamak: Ġbnu‟l-Kâss‟ın (ö.335/946) Fevâ‟idu
Hadîsi Ebî Umeyr Adlı Hadis Cüzü Çerçevesinde Bir Değerlendirme
ÖZET
Ġslam toplumunu ilgilendiren herhangi bir düĢünce ve değerin Müslümanlar nezdinde bir
yaptırıma sahip olabilmesi için Kur‟an ve sünnetten nihai bir atıf noktasına dayandırılması
yadsınamaz bir gerçekliktir. Bu iki ana kaynağın –metinsel sınırlılıklarıyla beraber- tüm
zamanlar ve tüm ihtiyaçlar için potansiyel olarak yeterli olduğu varsayılmıĢtır. Bu yaygın
kabul, beraberinde, bu kaynakları yorumlama ve onlardan hükümler çıkarma (istidlâl/istinbat)
konusunda Müslüman bilginlere her asırda açık bir görev yüklemiĢtir.
Bu konuda fıkıh ilmi temel bir iĢlev üstlenmiĢ, ancak tefsir ve hadis ilmiyle meĢgul olanlar da
belli ölçüde bu faaliyete katkıda bulunmuĢlardır. Bu bildiride, Ġbnu‟l-Kâss olarak bilinen
Ebû‟l-Abbâs Ahmed b. Ebî Ahmed et-Taberî‟nin (ö.335/946) Fevâ‟idu Hadîsi Ebî Umeyr adlı
hadis cüzü incelenmekte ve Hz. Peygamber‟in küçük bir çocuğa olan yakın ilgisini anlatan bir
hadisten altmıĢtan fazla hüküm çıkaran yazarın yaklaĢımı tahlil edilmektedir.
ANAHTAR KELĠMELER: Hadis, Hüküm, Yorum, Ġbnu‟l-Kâss, Ebû Umeyr Hadisi

Forcing the Limits in Making Judgment from Hadiths: An Evaluation in the framework of
Hadith Fascicle of Ibn al-Qāss (d.335/946) entitled Fawāʾid Hadīth Abī ʿUmayr
ABSTRACT
It is an undeniable fact to base on a reference point from the Qurʾān and the Sunnah so thatany
thought or value that interests the Islamic community could have an authority in the eye of the
Muslims. These two major sources –though their textual limitations- are assumed to be
potentially adequate for all times and for all needs. This widely accepted idea give a task to
the Muslim scholars in interpreting these sources and in making judgments (istidlāl/istinbat)
from them. In this regard, the fiqh holds a fundamental function, however, tafsīr and hadith
scholars contributes to this activity in a certain extent as well.
This paper examines the hadith fascicle of Ibn al-Qass (d.335/946) entitled Fawāʾid Hadīth
Abī ʿUmayr. It also analyses the approach of the author who makes more than 60 judgments
from a hadith.
KEY WORDS: Hadith, Judgment, Interpretation, Ibn al-Qass, Hadith Abū ʿUmayr
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HABERLEġME GÜVENLĠĞĠ VE TOPLUM
ÖZET
Ġnsan yaĢamının en önemli unsurlarından birisi de iletiĢimdir. Ġnsanoğlu tarih boyunca
farklı yöntemler ve araçlar kullanarak iletiĢim sağlamıĢtır. Tarihsel süreç içerisinde duvarlara
çizilen resimlerden ve dumanla haberleĢmeden, posta güvercini ve ulak kullanmaya kadar bir
dizi yöntem kullanarak haberleĢen insanoğlu, 19. yüzyılda önce telgrafın, sonra da telefonun
icadıyla, elektronik ortamda haberleĢmeye baĢlamıĢtır. 20. yüzyılın ilk yarısında radyo ve
televizyonun icadı ile de kitlesel iletiĢim sağlanmaya baĢlamıĢtır. Bununla birlikte, insan
yaĢamını en fazla etkileyen ve değiĢtiren araçlar ise 20. yüzyılın ikinci yarısında
bilgisayarların, mobil iletiĢim araçlarının ve internetin icadı ile bu araçların 1990‟lardan sonra
hızla ticarileĢerek geliĢmesi ve tüm dünya çapında yayılması olmuĢtur. Bununla birlikte, çok
çeĢitli sayıda bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin günümüzde hızla artan bir oranda kullanılır hale
gelmesi ekonomik ve sosyal hayatta karĢılaĢılan pek çok iĢlemleri kolaylaĢtırdığı ölçüde bilgi
güvenliğine karĢı çeĢitli boyutlarda risk ve tehditleri de beraberinde getirmiĢtir.
Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de bilgisayar ve mobil iletiĢim teknoloji ve
cihazlarının her geçen gün artan bir Ģekilde kullanılır hale gelmesiyle bu teknoloji ve
sistemleri kullanan kiĢilerin de büyük bir çoğunlukla bilgi güvenliğine karĢı oluĢabilecek risk
ve tehditlerin farkında olmadığı gözlemlenmektedir. Bireyler, toplumlar ve devletlerin
öncelikli ve ortak hedefi; var olmak, kendini korumak, kendine karĢı oluĢabilecek tehlikelere
karĢı tedbirler almak, varlığını sürdürebilmek; kısacası güvenliğini sağlamaktır. Bu itibarla
güvenlik, insanoğlunun hiçbir surette vazgeçemeyeceği bir ihtiyaçtır. Türkiye‟nin de geliĢmiĢ
ülkeler seviyesine ulaĢması, ekonomik değiĢim ve toplumsal dönüĢümünü tamamlayabilmesi
ve rekabetçi dünyada yerini alabilmesi için, bilgi ve iletiĢim teknolojileri üzerinde saklanan ve
aktarılan bilginin güvenliğini ve kiĢisel mahremiyetini sağlaması gereklidir. Bu bildiri,
haberleĢme güvenliğinin bireyler ve toplumlar açısından önemine odaklanmaktadır.
ANAHTAR KELĠMELER: HaberleĢme, Güvenlik, Sosyal Medya, HaberleĢme Güvenliği.

COMMUNICATION SAFETY AND SOCIETY
One of the most important elements of human life is communication. Throughout
history, mankind has provided communication using different methods and tools. Throughout
the historical process, human beings communicated by using a series of methods, from
paintings drawn on walls to communicating with smoke, to using mail pigeons and
messengers, began communicating in telegrams and then in electronic media in the 19th
century. In the first half of the 20th century, mass communication began to be created by the
invention of radio and television. Nevertheless, the tools that have most influenced and
changed human life in the second half of the 20th century were the commercialization of
computers, mobile communication tools and the Internet, and their rapid development after
1990s and spreading all over the world. However, the increasing use of a wide range of
information and communication technologies today has brought risks and threats in various
dimensions to the extent of information security that facilitates many processes in economic
and social life.
It is observed that, as in the whole world, computer and mobile communication
technology and devices are becoming increasingly used in our country, it is observed that

those who use these technologies and systems are not aware of the risks and threats that may
be against information security. The primary and common goal of individuals, communities
and states; to be self-preserved, to take measures against the hazards that may arise, to be able
to sustain its existence; in short, to ensure safety. In this respect, security is a necessity that
human beings can not give up in any way. Turkey's reach at the level of developed countries,
to complete its economic transformation and social transformation and to take its place in the
competitive world of knowledge and stored on communication technologies and transmitted
information security and to ensure the personal privacy is required. This paper focuses on the
importance of communication security in terms of individuals and societies.
KEYWORDS: Communication, Security, Social Media, Communication Security.
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1878 Berlin AntlaĢmasından sonra Antalya‟da ortaya Çıkan AsayiĢsizlik
Özet
1878 Berlin AntlaĢması, Rusya baĢta olmak üzere dönemin büyük devletleriyle
Osmanlı devleti arasında imzalanan antlaĢmadır. Gerek Osmanlı devleti ve gerekse Balkan
ülkelerinin daha sonraki süreçte Ģekillenen tarihi açısından bu anlaĢma büyük önem arz
etmektedir. Bu antlaĢma sürecinde Ġngiltere ile imzalanan gizli bir antlaĢma ile Kıbrıs ve
Mısır‟ın geçici bir Ģekilde Ġngiltere yönetimine verilmesi, Akdeniz‟de asayiĢ ve güven ortadan
kalkmıĢtır. Birinci Dünya savaĢına kadar devam eden bu süreçte bölgeyi asayiĢsizlik ortamına
çeviren büyük güçlerin desteklerini alan Ermeni terör örgütlerdir.
Bu tebliğde, Ġngiltere yönetimine geçen Kıbrıs‟ı üs edinen Ermeni terör örgütlerinin
faaliyetleri, Antalya ve çevresinde ortaya çıkan asayiĢsizlik ele alınacaktır.
Anahtar kelimeler: Osmanlı devleti – Rusya – Kıbrıs – Antalya - Ermeniler
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ENDÜSTRĠ ĠÇĠ TĠCARET EKONOMĠK BÜYÜME ĠLĠġKĠSĠ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ
ÖZET
Bir malın eĢanlı olarak ihraç ve ithal edilmesi endüstri içi ticaret olarak tanımlanmaktadır.
Özellikle geliĢmiĢ ülkelerin dıĢ ticaret hacmi içerisinde önemli bir paya sahip olan bu ticaret
türü ekonomik büyüme üzerinde etkili olması yönü ile dikkatleri üzerine çekmeyi baĢarmıĢtır.
Tüketiciler açısından ürün çeĢitliliğini arttırması, iĢletmelere ölçek ekonomilerinden
faydalanma imkânı sunması, taĢımacılık maliyetlerini azaltması gibi birçok sebepten ötürü
endüstri içi ticaret endüstri arası ticaretten daha fazla kazanç sağlamaktadır. Bu çalıĢmanın
amacı Türkiye‟nin seçilmiĢ ülkelerle yapmıĢ olduğu endüstri içi ticaretinin ekonomik büyüme
üzerinde etkisinin olup olmadığının tespit edilmesidir. ÇalıĢmada 1990- 2017 yılları
arasındaki Türkiye ile ticaret ortağı ülkeler arasındaki endüstri içi ticaret hacmi tespit edilip,
bu değiĢkenin ekonomik büyüme üzerinde etkisi Granger Nedensellik analizi ile test
edilecektir.
Anahtar Sözcükler: Endüstri içi ticaret, dıĢ ticaret, nedensellik.

RELATION OF INTRA INDUSTRY TRADE EKONOMĠK GROWTH: SAMPLE OF
TURKEY
ABSTRACT
Intra industry trade is defined as simultaneous export and import of a good. Especiaally in
developed countries type of this trade that has a significant share in the volume of foreign
trade has attention on itself due to effect on economic growth. In terms of consumer, intra
industry trade provides more income than inter industry trade because of reasons such as
increasing product variety, enabling to businesses using economies of scale and reducing
transportation costs. The aim of this study, determining whether intra industry, which Turkey
has made with selected countries, has an effect on economic growth. In the study, the intra
industry trade volume between Turkey and trading partner countries between 1990- 2017 will
be determined and effect of this variable on economic growth will be tested by Granger
Causality Analysis.
Key Words: Intra industry trade, foreign trade, causality.
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MÖ I. Binyılda Van Gölü Havzasında Tarımsal Faaliyetler
ÖZET
Van coğrafyası dağlık bir bölge olup, tarım için elveriĢli arazi çok kısıtlıdır. Küçük verimli
ovalar engebeli ve yüksek dağlar arasına sıkıĢmıĢ durumdadır. Özellikle Urartu kralları, tarım
için çok az olan araziyi verimli hale getirmeye çalıĢmıĢlardır. Tarım krallar tarafından teĢvik
edilmiĢ ve geniĢ çaplı tarım projeleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Tarım sahasını geniĢletmek için
barajlar, göletler ve sulama kanalları inĢa edilmiĢtir. Tarımda iĢ gücünün çoğunluğunu baĢka
ülkelerden tutsak olarak getirilen halk toplulukları oluĢturmuĢtur. Kurulan toplumsal tarım
merkezlerine düĢman topraklarından yapılan toplu nüfus nakilleriyle getirilen halklar zorunlu
olarak yerleĢtirilmiĢlerdir. Van bölgesinde yapılan kazılarda buğday, esmer buğday, arpa,
burçak, çavdar, mercimek, nohut, darı, üzüm çekirdeği ve yağ bitkisi gibi tarım ürünlerinin
kalıntıları ortaya çıkarılmıĢtır. Ayrıca Eskiçağ‟da krallar, beyler, soylular ve tapınaklar için
bağ bahçe sahibi olmak gurur kaynağı ve bir ayrıcalık göstergesi olmuĢtur. Urartu kralları da
Van Gölü havzasında bağ bahçe kurmaya özen göstermiĢler ve üzüm bağı, meyve ve sebze
bahçeleri oluĢturmuĢlardır.
ANAHTAR KELĠMELER: Van Gölü, Urartu, Ekonomi, Tarım.
Agricultural Activities in Van Lake Basin in the First Millennium BC
ABSTRACT
Van is a mountainous region and the land available for agriculture is very limited. Small
fertile plains are stuck between rugged and high mountains. Especially the Urartian kings
have tried to make the land which is very little for agriculture productive. Agriculture has
been encouraged by the kings and extensive agriculture projects have been carried out. Dams,
ponds and irrigation canals have been built to expand the agricultural landscape. In
agriculture, the majority of the workforce has been created as public communities brought
captive from other countries. The peoples brought by collective population transfers made
from enemy territory to the established social agriculture centers were forcedly placed. The
excavations in the Van region revealed the remains of agricultural products such as wheat,
brown wheat, barley, vetch, rye, lentil, chickpea, millet, grape seed and oil plant. In ancient
times, being a vineyard owner for kings, governors, nobles and temples has become a source
of pride and a privilege. The Urartu kings have also taken care to build a vineyard in the Van
Lake basin and have formed vineyards, fruit and vegetable gardens.
KEY WORDS : Van Lake, Urartu, Economy, Agriculture.
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Ayten Ali kızı MEHDĠYEVA
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Bakü
KIZ KALELERĠNĠN ĠNġAATI ĠLE ĠLGĠLĠ KARAKTERĠK ÖZELLĠKLER
Türk kültürünün ortak bir anıtı olan Kız kalelerinin inĢaat özelliklerini incelemek
büyük ilgi uyandırmaktadır. Bu kalelerin tarihini incelemek için coğrafi konumu ve yapı
özelliklerini koordine etmek gerekiyor.
Kız kaleleri farklı amaçlarla çeĢitli tarihsel dönemlerde inĢa edilmiĢtir. Dini inançlarına bağlı
olarak, inĢa ettikleri topraklar da değiĢmiĢtir. Bunlar su havzasının kıyıları (deniz, nehir, göl)
ve çevre alanlardan baĢlayarak kentsel yapılara kadar uzanan çeĢitli geliĢim aĢamaları
geçirmiĢlerdir. Kız kalelerinin dağlarda inĢa edilmesi, Türk mimarisinde yaygın bir olay
olarak görülebilir.
Türkiye topraklarında inĢa edilen Kız kalelerinin bazıları belirli yapıların bir parçası olarak
bilinir. Bu açıdan, onları kalelerin (Ġzmir vb.) bir burcu ve sarayların bir kısmı (Erzincan vb.),
yukarı kalenin iç kulesi (Dimoteka vb) ve benzeri biçimlerde olmuĢtur. Azerbaycan Kız
kaleleri daha çok bağımsız anıtlar olarak kabul edildi. Nadiren Kız kaleleri (özellikle Orta
Çağ'da) savunma amacıyla inĢa edilen tesisin içine dahil edilmiĢtir (Bugurd).
Azerbaycan ve Türkiye'de Kız kalelerinin inĢasının karakteristik özelliklerinden biri de iĢbu
anıtların yüksek dağlık bölgelerde inĢa edilmesidir. Gence, ġamahı, Gedebey ve diğer
bölgelerde inĢa edilen Kız kalelerinin inĢası sırasında, yerel inĢaat geleneklerinin
beklenilmesinin yanısıra doğal ve coğrafi koĢulların kullanılması da tercih edilmiĢtir. Bu
kalelerin civarında akan nehirlerle bağlantının kurulması önemli bir konu olarak görülüyordu.
Bu açıdan Türkiye Selçuklu dönemi saray kenti olan Kubadabat'ın önünde bulunan BeyĢehir
gölü
nde küçük adada inĢa edilen Kız kalesi dikkat çekicidir. Sözü edilen kalelerden anlaĢılacağı
üzere, buradaki temel önem, bölgenin topografik özelliklerininin dikkate alınması, anıtların
doğal dağlardan ayırt edilmemesi ve kale duvarlarıyla çevrelenmesidir. Bu karakteristik
özellikler Azerbaycan Kız kalelerinde de görülmektedir.
Anahtar kelime: Kız kaleleri, anıt, Türk kültürü, inĢaat gelenekleri

THE CHARACTERISTIC FEATURES CONNECTED WITH CONSTRUCTION OF THE
MAIDEN TOWERS

The investigation of the construction characteristics of Maiden Towers which are the
joint monuments of Turkish culture. During the researching the history of these towers it is
necessary to connect their geographical location and construction characteristics.
During the different historical periods Maiden Towers have been constructed for
various targets. According the religious beliefs the territories of their construction changed.
Beginning from the shore of water areas (sea, river, lake) and neighbouring territories up to
the part of urban construction they passed different periods of development. The construction
of Maiden Towers on mountains is possible to be considered as the famous element of
Turkish architecture.
Most of Maiden Towers constructed on the territory of Turkey had been known as part
of some constructions. They were a tower of construction (Izmir) and a part of palaces
(Arzinjan), internal turret of upper tower (Dimoteka) and etc. The Maiden Towers of

Azerbaijan have been considered independent monuments. The Maiden Towers have been
included in complex constructed for defence (Bugurd).
One of the characteristic features connected with construction of Maiden Towers of
Azerbaijan and Turkey is building of these monuments on high mountainous and rocky
territories. Side by side of protection of local traditions of building during construction of
Maiden Towers risen on territory of Ganja, Shamakhy, Gadabay and etc., usage of natural
geographical situation had been preferred. The creation of connection with rivers
neighbouring these towers had been considered important problem for architecture of that
period. The Maiden Tower constructed on a small island of Beyshehir lake situated in front of
Kubadabad – palace city of Seljuks. The main problem is taking into consideration of
topographical characteristics of territory, undistinguishability of monuments from natural
rocks and mountains, and surrounding of tower with walls. These characteristic features have
been found in Maiden Towers of Azerbaijan.
Key words: Maiden Towers, monuments, Turkish culture, construction traditions
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SYKES-PICOT SÜRECĠNDE SUUD-VEHHABĠ ĠTTĠFAKININ ORTADOĞU
YAPILANMASINDAKĠ ROLÜ
ÖZET
KuruluĢ tarihi 1932 olan Suudi Arabistan 18. yüzyılda ortaya çıkan Vehhabilik ile ortak bir
tarihi paylaĢmaktadır. 18. yüzyılda Arap Yarımadasında yayılmaya baĢlayan, temeli Ġbni
Teymiyye‟nin fikirlerine dayanan ve Muhammed bin Abdülvahhab tarafından kurulan
Vehhabilik, Ġslam‟a sonradan eklenen her düĢünce ve uygulamayı (bidat) reddetmiĢ ve
modernleĢmeyi yozlaĢma olarak görmüĢtür.
Bu düĢüncesini yaymaya çalıĢan Abdülvahhab, siyasi desteğe ihtiyaç duymuĢ ve bunu
1744‟de Suud Ailesinin lideri Muhammed bin Suud ile gerçekleĢtirdiği ittifakla elde etmiĢtir.
Bu tarihten sonra iki lider ve aile(Suud ve ġeyh aileleri)arasındaki ittifak, Vehhabi
öğretilerine göre bir devlet kurmayı amaçlamıĢtır. 20. yüzyılda Osmanlı‟nın giderek
zayıflamasının etkisiyle ittifak bölgedeki etkisini arttırmıĢ, Arabistan Yarımadası‟nda
hakimiyetini kurmuĢtur.
Suudi Arabistan‟ın devletleĢme sürecinde(18.yy-1932) birkaç faktörün önemli rol oynadığı
anlaĢılmaktadır. ÇalıĢmada bu faktörlerden bahsedilmiĢ ve Sykes-Picot anlaĢmasıyla bağlantı
kurulmaya çalıĢılmıĢtır.
Suudi-Vehhabi iĢbirliği bugün hala devam etmekte, iç politikada ve dıĢ politikada Vehhabilik
doğrultusunda hareket etmektedir.
Bu çalıĢmada, öncelikle Vehhabiliğin ortaya çıkıĢ süreci, dinsel/ideolojik temelleri, devlete,
siyasal erke bakıĢ açısı incelenmiĢ ve Suud ailesi ile Vehhabi hareketinin tanıĢma ve birlikte
büyüme/yayılma süreci ele alınmıĢtır. Bu Ġttifakla bir devlet olarak ortaya çıkan Suudi
Arabistan‟ın Vehhabilik ile devam eden iliĢkisinin özellikle son yüzyılda bölge üzerindeki
etkilerine değinilmiĢtir. ÇalıĢma kavramsal, kuramsal, teolojik ve tarihsel anlamda geniĢ bir
kaynak araĢtırmasına dayanmaktadır.
THE ROLE OF SAUD-WAHHABI ALLIANCE IN THE MIDDLE EAST STRUCTURE
DURING SYKES-PICOT PROCESS
ABSTRACT
Saudi Arabia, founded in 1932, share a common history with the development of Wahhabism
emerged in the 18th century. Wahhabism founded by Muhammad bin Abdülvahhab and
mainly based on Ġbn-i Teymiyye‟s ideas and began to spread in Arabian Peninsula, rejecting
anything they regard as a later innovation (bidat) and considered modernization as
“corruption”.
Trying to spread these ideas, Abdulvahhab, needed political support and gained it by the
alliance with the family of Saud in 1744. After that the alliance between two political leaders
and families ( Sheikh and Saud) aimed to establish a state based on Wahhabi doctrine. In the
20th century with the impact of the weakening of Ottoman, alliance begun to increase its
influence in the region and established its dominance over Arabian Peninsula.

Several factors appears to play important role on Saudi Arabia's nationalization
process(18.yy-1932). This study mentioned these factors and aimed to investigate the
connection with Sykes-Picot Treaty.
Saudi-Wahhabi cooperation still continues both in domestic policy and foreign policy in
accordance with Wahhabism.
In this study, first Wahhabism‟s emergence process, religious/ideological base, the
perspectives of state and political power is examined, then the acquaintance and
growth/expansion process of Saud family and the Wahhabi‟s is discussed. The impacts of this
Alliance on the region, especially in the last hundred years was mentioned. This study is
based on a wide range of resources research in terms of conceptual, theoretical, theological
and historical.
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Özçekim Olgusunun Felsefi Değerlendirmesi
ÖZET
Genellikle sosyal medyada paylaĢmak üzere dijital cihazlarıyla çekilen oto-portreler olarak
bilinen özçekimler (selfie), çağdaĢ popüler kültürün olmazsa olmaz unsuru haline gelmiĢtir.
Söz konusu fenomeni açıklamaya çalıĢan sosyal bilimciler, özçekim popülaritesinin sebepleri
ve etkileri konusunda çeĢitli ve hatta birbirine zıt görüĢleri ileri sürmektedirler. Bazı
araĢtırmacılar özçekimin özgür ve yaratıcı tarzda kendini ifade etme eylemi olduğunu beyan
ederken, bazılar ise özçekimi narsisizm ve bencilliği tetikleyen, “özden yoksun” bir
simülasyon olarak görür.
Felsefe açısından baktığımızda, biliĢim ve iletiĢim teknolojilerinin geliĢmesiyle yaygın hale
gelmiĢ olan özçekimin temelinde; kendini tanımak, kendi varlığını ispat etmek ve
anlamlandırmak gibi temel ve kadim varoluĢsal güdülerin yattığını görmek mümkündür. Genç
neslin eğlencesi olarak görünen selfie ile felsefe arasında ortak ilgileri mevcuttur. Özü
itibarıyla refleksif, yani kendine dönüĢlü bir düĢünme pratiği olan felsefe; “öz”, „özne‟ ve
„benlik‟ kurgusunun herhangi bir bilginin önkoĢulu olduğunu kabul etmektedir. Söz konusu
ilgi, Antik dönemden itibaren felsefede yerleĢmiĢ „Kendini bil!‟ talebinde; özne-nesne
iliĢkilendirilmesinde, kendini ifade sorunsalı konusundaki tartıĢmalarda izlenebilir. Yalnız,
ağırlıklı olarak görsel boyuta vurgu yapan özçekim, insanın öz arayıĢına ne kadar katkıda
bulunabilir? Objektif vasıtasıyla kendi öznelliğini nesneleĢtiren insan, selfie yardımıyla
gerçek benliğini mi yoksa yapay kimliği mi elde eder? Ġnsan, hayatın anlarını kaydederek
muhafaza etmeye çalıĢırken, yaĢamın asıl eylem alanını terk etmiĢ olmuyor mu? Medyada
paylaĢılan selfieler vasıtasıyla kiĢi, baĢkaları ile iletiĢim kurabilir mi, yoksa kendisiyle “yüz
yüze” kalarak yalnızlığa mahkûm mu kalır?
AraĢtırmamız, yukarıdaki sorulara cevap vermeye çalıĢarak; selfie uygulamasının sebeplerini,
kazanımlarını ve tehditlerini Sokrates ve Platon, Baudrillard ve Foucault gibi baĢlıca
kuramcıların fikirleri ıĢığında değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
ANAHTAR KELĠMELER: Özçekim (selfie), Benlik, Özne, Temsil, ĠletiĢim
The Philosophical Ġmplications of Selfies
ABSTRACT
Selfie or auto-portraits taken with digital devices to share mostly on the social media has
become an indispensable element of contemporary popular culture. Social scientists who try
to explain this phenomenon, express various views on the causes and consequences of the
prevalence of selfies. While some researchers state that a selfie is an act of self-expression in
a free and creative way, others see it as a "selfless" simulation, that triggers narcissism and
selfishness.
From a philosophical point of view, it is possible to see on the basis of the selfie such
fundamental existential aspirations such as demand for self-knowledge, for understanding and
justifying of one's own existence. Thus, there are common interests between philosophy and
selfie. Philosophy, which in its essence is a reflective form of thinking, recognizes that any

knowledge becomes possible due to the concepts of "self", "subject" and "I". One can see this
connection in demand for 'Knowing thyself', which was settled in philosophy from antiquity;
in the postulation of subject-object relationships, in discussions on problems of selfexpression. However, can a selfie, with its strongly emphasizing of visuality, contribute to the
person‟s self-knowledge? Does man achieve his “true self” or get an artificial identity,
through objectifying his subjectivity with camera lens? Don‟t we leave the real field of life
while trying to preserve the moment? Can a person communicate with others through selfies,
or is he doomed to remain "face to face" with himself?
In this paper, we will attempt to answer those questions and to analyze the reasons, benefits,
and threats of selfie practice in the light of Socrates and Plato, Baudrillard and Foucault ideas.
KEY WORDS : Selfie, Self, Subject, Representation, Communication
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REUNDERSTANDING PANOPTICON BY THE HELP OF RELIGIOUS TEXT:
FROM SACRED TO PROFANE
Abstract
In religious texts, rule maker explains his power and trains the subjects about the rules which
they should obey them. Also the modern organizations or constructions like nations, schools
try to discipline the subjects in the frame of written texts filled with determined rules. These
types of profane structures are as mock-up of sacred construction. The purpose of this study is
to question whether the disciplinary society as a form of governing the society, perform as a
religion performatively, through the religious text; the Qur'an. The panopticon design,
however, was invoked by Michel Foucault in Discipline and Punish as a tool for modern
disciplinary societies and to observe and normalize the societies‟ behaviors. These institutions
are available for panopticon, not because they are similar to each other, but because pupils,
patients, workers and prisoners classified as individuals and tried to be conformed to the
norms. The similarity of the analysis of the panopticon theory, which aims -hypothetically- to
understand the social relations of governance, and the religious texts will be analyses during
the study. It should be noted that religious texts are not put into an analysis as a theologian
and are not involved in a discursive analysis or interpretation. It is alleged that the religious
texts process as sign chains in understanding panopticon, and the profane elements are
structures that function as performative religion to hold the individuals together.
Keywords: Religious text, panopticon, Foucault, performative action, sacred, profane
DĠNĠ METĠN ARACILIĞIYLA PANOPTĠKONU ANLAMAK:
KUTSALDAN PROFANA
Özet
Dini metinlerde, kural koyucu gücünü açıklarken, uyması gereken yükümlülükler hakkında
kendisine tabi olanları uyarır. Devler, okul gibi modern organizasyonların aygıtları da
bireylerin belirli kurallara uymasını talep ederek onları disipline eder. Bu çalıĢmanın amacı,
disiplin toplumunun oluĢumunda, kutsal-dıĢı yapıların performatif olarak din gibi iĢlediği
yerleri, Foucault tarafından geliĢtirilen “panoptikon” kavramı üzerinden anlamaya
çalıĢmaktır. Dini ilkelerin veya dini ilkelerle Ģekillenen oluĢumların panoptikona benzerliği
değil, panoptikon modeli olarak adlandırılan toplumsal oluĢumların dinin iĢleyiĢ biçimlerini
tekrar etmesi tartıĢılacaktır. Bu çerçevede, dini bir metin içindeki gözetleme biçimleri
örneklendirilecek, kuramsal modelin dinamikleri açımlanacaktır. Dini metne bir teolog
gözüyle yaklaĢılmayacak, aksine sosyal bilimler, özelde din sosyolojisi parametreleriyle
kutsal-profan iliĢkisi sorgulanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Dini metin, panoptikon, Foucault, performatiflik, kutsal, profan
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OSMANLI DEVLETĠ‟NDEKĠ ĠNGĠLĠZ MĠSYONERLĠK FAALĠYETLERĠ
ÖZET
Yüzlerce yıllık bir imparatorluğun hamisi olan Osmanlı Devleti'ni, kapitülasyon ve ilan edilen
fermanlarla ve bunların azınlıklar için getirdiği imtiyazlarla, çetrefilli ve onarılması imkansız
bir kaosun içerisine sürükleyen yapı aslında misyoner faaliyetlerinin izlerini taĢımıĢtır.
ÇalıĢma boyunca da görülecektir ki Hıristiyan Batı dünyasının Orta Doğu Ġslam dünyası
üzerindeki emperyalist emelleri ekseninden bakılınca önemli bir jeopolitik ve jeostratejik
konuma sahip Osmanlı toprakları ġark misyonerlerinin de bir numaralı hedefi olmuĢtur.
Bu çalıĢmada, özellikle 18 ve 20. Yüzyıllar arasında, Osmanlı topraklarında bulunan
Ġngiliz misyonerlerinin faaliyetleri üzerine bir değerlendirme yapılacaktır. Bu
değerlendirmede ana kaynaklarımız konu ile ilgili yerli ve yabancı yayınların yanı sıra Ġngiliz
misyoner teĢkilatlarının yayınları olacaktır.
ANAHTAR KELĠMELER: Osmanlı, Ġngiliz CMS , misyonerlik faaliyetleri, protestan
ENGLISH MISSIONARY ACTIVITIES IN THE OTTOMAN STATE
ABSTRACT
Ottoman Empire, which was the pillar of a hundred-year-old empire, was dragged into a
chaos with capitulations and fermans. For this, one of the most important reason is missionary
activities.
In this sudy, It will also be seen , taking into consideration that imperialist targets of the
Christian Western world on the Islamic world in the Middle East the Ottoman lands with an
important geopolitical and geostrategic position became the primary target of Oriental
missionaries.
In this study, an evaluation will be made on the activities of British missionaries,
especially in the Ottoman territories, between the 18th and 20th centuries. Main sources in
this assessment will be publications of British missionary organizations as well as domestic
and foreign publications related to the subject.
KEY WORDS: Ottoman, British CMS, missionary activities, protestan
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi / Karaman
Yrd. Doç. Dr. Zafer YILDIZ
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi / Karaman
ArĢ. Görv. Ġsa GÜNEġ
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi / Karaman

TURĠZM SEKTÖRÜNÜN GELĠġĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME: ĠLK ÇAĞDAN
19. YÜZYILA
ÖZET
Turizm, insan tarafından gerçekleĢtirilen ve çeĢitli amaçlarla yapılan seyahatleri tanımlamak
için kullanılmıĢ bir kavramdır. Ġlkçağda avcı ve toplayıcı kavimlerden günümüze sürekli
geliĢerek büyüyen sektör, günümüzde dünya ekonomik büyüme ortalamasının üzerinde
büyüyen bir seyir izlemektedir. Antik dönemde bugün anladığımız anlamda seyahat ilk olarak
M.Ö. 4000 yıllarında baĢlar. Bu yanıyla turizm sektörü en eski hizmet sektörü olma özelliğine
sahiptir.
Zaman içinde trampa amacıyla ticari amaçlı yapılan seyahatler zamanla spor, inanç ve sağlık
amaçlı seyahatlere dönüĢerek büyümüĢtür. Ġlk seyyahlar ise deniz yoluyla seyahat eden
Fenikeliler olarak tarihe geçmiĢtir. Ġlkçağ turizm tarihinin kayda değer bir safhası da bugünkü
Efes'te M.Ö. 334 de Büyük Ġskender tarafından gerçekleĢtirilen turizm mevsimleridir. O
dönem Efes'e yedi yüz bin turistin akını olmuĢ ve Ġlk defa insanlar merak ve eğlence amacıyla
akrobatları, vahĢi hayvanları, sihirbazları görmek için seyahat etmiĢtir.
Bu faaliyetleri inanç amaçlı seyahatler izlemiĢtir. ÇalıĢmanın amacı, ilkçağdan itibaren turizm
sektörünün geliĢiminin irdelenerek, kırılma dönemlerinin ortaya konması ve artan ilginin
sebebinin açıklanmasıdır.
ANAHTAR KELĠMELER: Turizm, Ġlkçağ Turizm, Antik Turizm, Turizm GeliĢimi, Turizm
Tarihi
AN EVALUATĠON ON THE DEVELOPMENT OF TOURĠSM SECTOR: FROM FĠRST
AGE TO 19th CENTURY

ABSTRACT
As an economic sector, Tourism is a practice actualized by humans and a term meaning
travels made for several aims. From First Age to the present day, This sector has grown by
developing. Now, it has increasing trend of growth above the average. In the sense that we
understand it, the travel starts firstly in 4000 BC. In this regard, tourism is the oldest service
sector. In begining, travel type was the commercial-aimed especially in barter economy, but

then such new types as spor-aimed, religious-aimed, healh-aimed etc. has appeared. This
process provided growt for tourism sector.
The first sea travelers were the Phoenicians. Tourism Seasons actualized by Great Alexander
in Efes in 334 BC is noteworthy stage of First Age tourism. In this period, Efes attracted
seven hundred thousend tourists and for the first time, people motivated by curiosity and
entertainment traveled to see acrobats, wild animals, magicians. Religious-aimed travels
followed these activities.
The aim of this study is to shed light on development of the tourism sector from First Age to
19th century, present the turning points and explain the reason for the increasing interest in
tourism.
KEY WORDS: Tourism, Ancient Tourism, Antique Tourism, Tourism Development, History
of Tourism
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ArĢ. Görv. Selim OSRAK
Gaziantep Üniversitesi / Gaziantep
ġapka Kanunun Tarihsel Arka Planı
ÖZET
Giyim, insanoğlunun ilk çağlardan baĢlayarak kendisini doğanın çeĢitli etkilerinden korumak
veya doğaya uyum sağlamak amacıyla benimsediği araçlardan birisi olmuĢtur. Uygarlığın
geliĢimine paralel olarak gerek ayak gerekse de baĢa takılan nesneler iklim, meslek, etnik
gurup, toplumsal sınıf ve din gibi etkilere bağlı olarak değiĢiklik göstermiĢtir. Yüzyıllardan
beridir değiĢiklik gösteren bu gereksinimde baĢa giyilen nesne ile zihindeki düĢünce arasında
bir bağlantı olmuĢtur. Bu yüzden de ayrımlar baĢa takılan baĢlıklarla daha belirgin olmuĢtur.
Osmanlı Ġmparatorluğu da çeĢitli etnik ve dini unsuru bünyesinde barındırdığı için
çeĢitli baĢlıklar kullanılmaktaydı. 18. Yüzyıldan itibaren dağılma sürecine giren Osmanlı
Devleti‟nde siyasi alanda meydana gelen bu dağınıklık toplumda da hissediliyordu. Sınıfsal
eĢitsizlik ve toplumsal sınıf ayrımı etkisini giderek arttırıyordu. Bu ayrım etkisini baĢa takılan
nesnelere yansıtmıĢtı. Bu durum imparatorluk içinde bölünmelere de neden oluyordu. III.
Selim döneminde bu artarak giden bölünmenin önüne gitmek için çeĢitli adımlar atılmıĢ ve
askerlere batılı tarzda kıyafet ve Ģapka takılmıĢtır. II. Mahmut döneminde de sınıfsal ayrılığın
sembolü haline gelen Ģapkalar yerine Tunus Kalyoncu Fesi takma zorunluluğu getirildi. II.
Mahmut‟un getirdiği bu yenilik ilk etapta dinciler arasında büyük tepki çektiyse de II.
Mahmut‟un yenilik yapmadaki güçlü iradesi halk tarafından benimsemesini sağladı.
Cumhuriyetin ilanı ile birlikte gelen devrimler ile toplumdaki eĢitsizliğin kaldırılması adına
önemli değiĢiklikler yapılmaya baĢlandı. Sosyal sınıfları belirten baĢlıklar kaldırılarak yerine
batılı tarzda Ģapka takılması zorunluluğu getirildi.
ġapka kanununa II. Mahmut dönemindeki gibi tepkiler oldu ancak Atatürk‟ün güçlü
idari kiĢiliği bu tepkilerin önüne geçmiĢtir. ġapka kanunun tepkilerine ve konulma amaçlarına
baktığımızda bu kanunun sadece görsel bir değiĢikliğin olmadığı aynı zamanda toplumdaki
düĢünsel algıyı değiĢtirme amacının güdüldüğünü de görebiliriz
ANAHTAR KELĠMELER: ġapka Kanunu, II. Mahmut, Atatürk, Osmanlı, Türkiye
Cumhuriyeti

The Historical Background of Hat Law

ABSTRACT
Clothing has been one of the vehicles that humans have adopted from the early ages to protect
themselves from various influences of nature or to adapt to nature. Parallel to the development
of civilization, both the foot and the head objects changed depending on the effects such as
climate, occupation, ethnic group, social class and religion. In this requirement, which has
changed from the centuries, there is a connection between the object being worn and the
thought of the mind. Therefore, the distinctions became more apparent with the headlines.
Since the Ottoman Empire was also home to various ethnic and religious elements, various
titles were used in the empire. In the Ottoman Empire, which entered the process of
disintegration from the 18th century onwards. Class inequality and social class distinction
were increasingly influential. This distinction reflected its impact on the objects that were

involved. This situation also caused divisions within the empire. III. During the Selim period,
various steps were taken to prevent this increasing division. For this purpose, the soldiers
were dressed in western style and wore hats. II. During the reign of Mahmut, the necessity of
wearing Tunisia Kalyoncu Fesi was introduced instead of the hats, which became a symbol of
class separation. II. This innovation brought by Mahmut had a great reaction between the
religious in the first place, Mahmut allowed the people to accept the strong will to innovate.
Significant changes have begun in order to remove the inequality in society with the
revolutions that came with the declaration of the Republic. Hats in western style were brought
in instead of headings indicating social classes.
There was a reaction to hat law as in II. Mahmud. but the strong administrative personality of
Atatürk overtook these reactions. When we look at the reactions of hat law and the purposes
of putting it, we can also see that this law has not only a visual change but also the aim of
changing intellectual perception in society
KEY WORDSHat Law, II. Mahmut, Ataturk, Ottoman Empire, Turkish Republic
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Doç. Dr. Ali ÖGE
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Konya
ĠBN FÛREK VE BAZI KELÂMÎ GÖRÜġLERĠ
Ġmam EĢarî‟den sonra üçüncü tabakada yer alan Ġbn Fûrek, EĢarî‟nin talebelerinden okuduğu
için sağlam bilgilere dayanarak onun görüĢlerini, fikirlerini bize aktaran önemli bir ilim
adamıdır.
Risâle fî Ilmi‟t-Tevhid, ġerhu‟l-Âlim ve‟l-Müteallim, Mücerradetü Makâlâtü‟l-EĢarî,
MüĢkilü‟l-Hadis ve Beyânühü gibi eserlerinden EĢarî Kelamı hakkındaki görüĢlerini
öğrendiğimiz Ġbn Fûrek, ilmi dirayeti ve ehli sünnete olan bağlılığıyla öne çıkmıĢtır.
Mu‟tezile, Kerrâmiye ve diğer sapık görüĢlere karĢı bulunduğu ortamlarda ehli sünneti
savunan bir alim olan Ġbn Fûrek 406/1015 yılında Gazne‟de vefat etmiĢtir.
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Tuğrul Özcan
Ordu Üniversitesi / Ordu
ORDU SAHĠLĠ ile ANADOLU‟NUN ĠÇ KESĠMLERĠ ARASINDAKĠ ULAġIMININ
SAĞLANMASINA DAĠR BĠR DEĞERLENDĠRME (1923-1946)
Özet
Bir ülkenin kalkınmasında önemli bir yere sahip olan ulaĢım ağı, o ülkenin
geliĢmiĢliğini de gösteren temel bir unsurdur. 1920‟de kurulmuĢ yeni devlet açısından
düĢünüldüğünde bu ağın varlığı, hem ekonomik kalkınmanın sağlanması hem de resmî
ideolojinin en uzak yerlerde hâkim kılınması bakımından oldukça önemliydi. Bu açıdan
bakıldığında bir kıyı kasabası olan Ordu, yeni kurulan bir devlet için avantajlı bir
coğrafyaydı. Bu kasaba, hem iskelesi üzerinden ulusal ve uluslararası deniz ulaĢımı hem
de sahil ile iç kesimler arasında bağlantının sağlanması açısından oldukça önemli bir
mevkie sahiptir. Melet Çayı üzerinde oluĢan vadi, Anadolu'nun iç kesimleriyle sahil
arasında bir koridor vazifesi görmektedir. Bununla birlikte bu koridorun aktif bir Ģekilde
kullanımı, Ordu'nun da içerisinde bulunduğu çevreye askerî, ekonomik ve sosyal bazı
avantajlar sağlayabilirdi. Bu çalıĢma ile Cumhuriyet döneminde Ordu kasabasına
atfedilen bu özelliklerin ne kadar dikkate alındığı ve bunlara ne kadar iĢlerlik
kazandırıldığı ele alınmıĢtır. Bu çalıĢmada bahsedilen Ģeylerin dıĢında, ulaĢım ağının
Cumhuriyet Dönemi‟nde kurulan hükümetlerin politikasında yeri de merak edilen diğer
bir husus olmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: Ordu, Karayolu UlaĢımı, UlaĢım Ağı, Anadolu.

An Evaluation on Transportation between Ordu Beach and the Central Parts of Anatolia
(1923-1946)
Abstract
The transportation network, which has an important place in the development of an
country, is a fundamental element that also shows the development of that country.
When considered from the point of view of the new state established in 1920, the
existence of the transportation network was crucial in terms of ensuring both economic
development and domination of the official ideology in the most remote places. From
this point of view, Ordu which is a coastal town was an advantageous geography for a
newly established state. This town has a very important position both in terms of
national and international maritime transport via the pier and the connection between
the coast and the central parts of Anatolia. The valley formed on the Melet River serves
as a corridor between the central parts of Anatolia and the coast. Morever, the active use
of this corridor could have provided some military, economic and social advantages to
Fatsa's neighborhood. In this study, it is examined how much these features attributed to
the town of Ordu in the Republican period were taken into consideration and how much
they were functioning. Apart from what is mentioned in this study, it is also a matter of
curiosity how much the transportation network has in the politics of the governments
established in the Republican Period.
Key Words: Army, Highway Transportation, Transportation Network, Anatolia
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AVUSTRALYA‟NIN I.DÜNYA SAVAġINA KATILMASINDA ĠNGĠLTERE ETKĠSĠ
ÖZET
Günümüzde genel olarak I.Dünya SavaĢı, yirminci yüzyılın Avrupa merkezli ilk küresel
boyutta savaĢı olarak kabul görmüĢtür. Büyük SavaĢ‟a katılan devletler, savaĢa katılma
amaçlarını politik, ekonomik ve askeri pek çok nedene dayandırmıĢlardır. Bununla birlikte
Avustralya da savaĢa katılmasında siyasi, jeopolitik ve sosyolojik pek çok sebep öne
sürmesine rağmen, baskın Ġngiltere etkisi Avustralya‟yı savaĢa sürüklemiĢtir.
Bu bildiride Avustralya‟nın savaĢa girme zemininin oluĢturulmasında, Ġngiltere‟nin nüfuzuna
dikkat çekilecektir. Bu kapsamda Avustralya‟nın kısa tarihi, Ġngiltere‟nin Avustralya üzerinde
idari, politik, askeri ve kültürel bağları ele alınmıĢ ve savaĢ öncesi dönemde Ġngiltere‟nin
Avustralya siyasi elit üzerindeki baskısı incelenmiĢtir. Ayrıca Avustralya toplumu üzerinde
Ġngiliz propagandasına vurgu yapılmıĢtır.
ANAHTAR KELĠMELER: I.Dünya SavaĢı, Avustralya, Ġngiltere Etkisi, Propaganda.
RĠTĠSH ĠNFLUENCE ON AUSTRALĠA‟S PARTĠCĠPATĠON WORLD WAR I

ABSTRACT
Today, World War I is generally accepted as the first European-centric Global War of the
20th century. States that joined to the Great War had leaned the aims of joining the Great War
on political, economic and military so many reasons. In addition to this, although in affiliation
with war Australia also claims that there are various political, geopolitical and sociological so
many reasons, dominant England impact had trailed Australia into the war. In this paper, it
will attract attention on England‟s penetration paving the way for Australia to participation in
the war.
In this context, a short history of Australia, it is evaluated that England‟s influence on
Australia governmental, political, military, cultural bonds and is examined that England‟s
pressure on Australia political elites in pre-war. Besides, British propaganda on Australian
society is emphasized in this study.
KEY WORDS: First War World, Australia, England Ġmpact, Propaganda.
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Tuğrul Özcan
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CUMHURĠYET‟ĠN ĠLK YILLARINDA TÜRKĠYE‟DE
OKURYAZAR SAYILARINI ARTIRMAYA YÖNELĠK FAALĠYETLER
Özet
Okuryazarlık, Sümerlerin konuĢma dilini yazılı biçimde ifade eden bir iĢaret sistemi
geliĢtirmelerinden sonra ortaya çıkmıĢtır. Okuryazarlık, uzun süre Mısır, Çin ve
Mezopotamya gibi ileri seviyedeki medeniyetlere ait özellik olarak görülmüĢtür.
Okuryazarlık, tarih boyunca birçok alfabe ve dil kullanmıĢ olan Türklerin de ilgisini çeken
bir olguydu. Osmanlılardan sonra Cumhuriyet döneminde de yenileĢme hareketlerine
devam edilmesi, okuryazar bir Türk toplumu yaratma düĢüncesinin uygulamaya
geçirilmesini hızlandırmıĢtır. Türkiye'nin çağdaĢ dünya ile entegrasyonu, yeni rejim
açısından kaçınılmaz bir durumdu. Bu ise büyük oranda Türk toplumundaki okuryazar
insanların sayılarının artırılmasıyla sağlanabilirdi. Bundan dolayıdır ki okuryazarlık,
Cumhuriyet rejimi tarafından toplumsal geliĢimin bir önceliği olarak görülmüĢtür. Yeni
rejimin vatandaĢlar tarafından benimsenmesi, ancak yeni ve çağdaĢ bir toplumun
varlığıyla mümkün olabilirdi. Bu bakımdan söz konusu makale, Cumhuriyet‟in ilk
yıllarında Türkiye‟de okuryazarlığın yaygınlaĢtırılmasına yönelik faaliyetlere ve bunların
sonuçlara odaklanmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Okuryazarlık, Cumhuriyet Rejimi, ÇağdaĢ Türk Toplumu.
Activities To Increase The Literacy In Turkey In The First Year Of The Republic
Abstract
Literacy emerged after the Sumerians developed a sign system that expressed the language
of the speech in written form. This cocept was seen as a feature of advanced civilizations
such as Egypt, China and Mesopotamia for years. Literacy was a phenomenon that
attracted the attention of the Turks who used many alphabets and languages throughout
history. Continuing the reform movements in the Republican period after the Ottomans
accelerated the implementation of the idea of creating a literate Turkish society.. The
integration of Turkey with the contemporary world was inevitable in terms of the new
regime. This could only be achieved by increasing the proportion of literate people in
Turkish society. That is why literacy is seen by the Republican regime as a priority of
social development. The adoption of the new regime by the citizens could only be possible
with the presence of a new and contemporary society. In this respect, the article focuses on
activities aimed at promoting literacy in Turkey and the results obtained from these
activities in the first years of the republic.
Keywords: Literacy, Republican Regime, Contemporary Turkish Society.
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Dumlupınar Üniversitesi / Kütahya
Erkek-Egemen Toplum Yapısının Çözülmesi: Bakkhalar ve Bülbülün AĢkı Örneklerine
KarĢılaĢtırmalı Bir YaklaĢım
ÖZET
Camille Paglia Cinsel Kimlikler adlı kitabında günümüzde doğanın bir temsili olan kadın
karĢısında, kültürü temsil eden erkeğin sözcüsü olduğu erkek egemen toplum yapısının
çözülmeye, eski gücünü yitirmeye baĢladığını vurgular. Bunun temeli Eski Yunan‟a
Dionysos-Apollon dikotomisine kadar uzanır. Apollon tarafından temsil edilen kültür ve
erkek egemen toplum, Dionysos‟un temsil ettiği doğa ve kadın karĢısında daima yenilmeye
mahkumdur.
Çünkü kültür ve erkek ile kıyaslandığında doğa ve onun fiziksel olarak vücut bulmuĢ hali olan
kadın öngörülemeyecek özellikler ve önüne çıkan her Ģeyi yerle bir edebilecek gizli bir güç
barındırır. Günümüzde dünyanın dört bir yanında yaĢanan kasırgalar ve depremler bu gücün
akla gelen ilk örnekleridir.
Bu bağlamda bu çalıĢmada Euripides‟in Bakkhalar ve Timberlake Wertenbaker‟ın Bülbülün
AĢkı (The Love of the Nightingale) adlı oyunları erkek egemen toplum yapısının çözülmesi
bakımından karĢılaĢtırmalı olarak ele alınıp incelecektir.
ANAHTAR KELĠMELER: Bakkhalar, Bülbülün AĢkı, erkek egemen toplum, çözülme

The Dissolution of the Patriarchal Society: A Comparative Approach to the Examples of
Bacchae and The Love of the Nightingale

ABSTRACT
Camille Paglia in her book called Sexual Personalities stresses that today the patriarchal
society the spokesperson of which is the man who represents culture started to dissolve and
lose its former power against woman who is the representation/tative of nature. The basis of
this goes even back to Ancient Greece, Dionysos-Apollo dichotomy. Culture and patriarchal
society represented by Apollo is always doomed to lose against nature and woman
represented by Dionysos. Because when compared with culture and man, nature and woman,
who came into existence physically as the form of nature, embody unpredictable
characteristics and a potential power that can ruin everything that comes into their way.
Today, the hurricanes and the earthquakes experienced all over the world are the examples of
this power that first come into the mind. In this context, in this study Euripides‟s play called
Bacchae and Timberlake Wertenbaker‟s play, The Love of the Nightingale will be analysed
comparatively in terms of the dissolution of the patriarchal society.
KEY WORDS: Bacchae, The Love of the Nightingale, patriarchal society, dissolution.
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Doğanın Ġnsan KarĢısındaki Sarsılmaz Galibiyeti: Son Ada ve YaĢlı Gemici Üzerine
KarĢılaĢtırmalı Bir ÇalıĢma
ÖZET
Camille Paglia Cinsel Kimlikler adlı kitabında doğanın her zaman kültür ve dolayısıyla insan
karĢısında bir üstünlüğe sahip olduğundan söz eder. Onun ifadesiyle evrendeki denge için
Dionysos (doğa) ve Apollon (kültür) her ne kadar birbiri ile uyum içinde olmalı ise de Paglia
içten içe bu denklemde/eĢitlikte Dionysos‟un Apollon‟dan daha üstün konumda olduğuna
iĢaret eder. Doğanın Apollon tarafından temsil edilen kültür ve insan karĢısındaki bu
üstünlüğü geçmiĢte olduğu gibi günümüzde de farklı uluslara ait birçok edebi eserde yansıma
bulur.
Bu bağlamda yöntem olarak karĢılaĢtırma yönteminin yanı sıra eko eleĢtiriden de
faydalanılacak olan bu çalıĢmada Zülfü Livaneli‟nin Son Ada adlı kısa romanı ile Ġngiliz
yazar ve Ģair Samuel Taylor Coleridge‟in YaĢlı Gemici (The Rime Of The Ancient Mariner)
adlı manzum hikȃyesi doğanın ekolojik dengesinin insanlar tarafından bozulması üzerine,
doğanın insandan nasıl intikam aldığı ve insan karĢısında mutlak Ģekilde üstünlük sağladığı
gibi temalar bağlamında karĢılaĢtırmalı olarak mercek altına alınıp analiz edilecektir.
ANAHTAR KELĠMELER: Son Ada, YaĢlı Gemici, doğa, insan.
The Unshakeable Victory of Nature Over the Human Being: A Comparative Study on Son
Ada and The Rime of the Ancient Mariner
ABSTRACT
Camille Paglia in her book called Sexual Personalities mentions that nature always has a
superiority over culture and thus the human being. With her expression although Dionysos
(nature) and Apollo (culture) should be in harmony with each other for the balance in the
universe, Paglia inwardly points out the fact that Dionysos is in a higher position in this
equation/equality. This superiority of nature over culture that is represented by Apollo and the
human being is still reflected in many literary works belonging to different nations today as it
was in the past. In this context, in this study
which adopts comparison as its method as well as ecocriticism Zülfü Livaneli‟s short novel
called Son Ada and English writer and poet Samuel Taylor Coleridge‟s poetic story called
The Rime of The Ancient Mariner by putting under lenses will be analysed in terms of themes
such as how the nature took revenge from the human being and gained absolute superiority
over him/her upon losing its ecological balance due to human being.
KEY WORDS: Son Ada, The Rime of the Ancient Mariner, nature, human being.
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FERĠT EDGÜ‟NÜN “YOLDA” ADLI KÜÇÜREK ÖYKÜSÜNDE YOL FELSEFESĠ
ÖZET
Zaman hızla geçiyor, hızlı tüketim çağının yaĢam biçimleriyle insanlık Ģekil almaktadır.
Teknolojik geliĢmelerin olumsuzlukları, insan için yetiĢmesi zaten zor olan hayatın akıĢına
daha da ivme kazandırır ve hayatı bir koĢuĢturmacaya dönüĢtürür. Bu tempoya ayak
uydurabilmek ve geniĢ imkanlardan pay alabilmek için daha çok çaba sarf edilir.Böylelikle de
kimi zaman insani vasıflardan, ikili iliĢkilerden ve çoğunlukla da kendi için ayıracağı vakitten
feragat etmek zorunda kalır.
Tüm bu değiĢimin ardından insan hayatına ayna tutan edebiyat, hayatın ve onun en önemli
parçası insanın değiĢimini yansıtırken aynı zamanda kendisi de bu değiĢime ayak uydurur.
Zamanla yarıĢan günümüz insanının okuma alıĢkanlıkları ve okur olarak beklentileri değiĢir.
Ayaküstü okuyabileceği türden bir edebiyat onun için daha cazip hale gelir.Bu durumda
edebiyat alanına yeni bir eğilim olarak 1950‟den sonra görülmeye baĢlanan ve dünya
edebiyatında “flash fiction”, “short short story”, “sudden fiction” Türk edebiyatında “küçürek
öykü”, “kısa kısa öykü”, “anlık öykü” gibi adlarla anılan yeni bir tür eklenir. Bu bildiri
küçürek öykü örneklerinden birisi olan Ferit Edgü‟nün “Yolda” eseri çözümlenmeye
çalıĢılmıĢtır.
Çağın ruhunu yansıtan küçürek öyküler yazarın söylemek istediğini kısa yoldan
söyleyebileceği, okurun da okuma ihtiyacını kısa yoldan giderebileceği bir çare olarak
sunulur.Aynı zamanda kısa yoldan tüketim bireyi çaresizliğe,anlam arayıĢına da sürükler.
Ferit Edgü‟nün “Yolda” adlı küçürek öyküsü de insanın yaĢam karĢısındaki çaresiz kalıĢını,
karar veriĢini, yolda olmasını ve arayıĢ duygusunu örtük bir anlatımla okuyucuya sunar.
“Yolda” adlı küçürek öykü kelime tasarrufu açısından ele alındığında, küçürek öykü tarzının
temel unsurlarından olan, sözcük düzeyinde simge ağını kurduğu görülmüĢtür. Yolda küçürek
öyküsü yola çıkan bireyin, belirsizlikler içinde yola devam etmesini anlatırken yol felsefesini
vurguladığı anlaĢılmıĢtır.
ANAHTAR KELĠMELER: Küçürek Öykü, Ferit Edgü, yol,arayıĢ, belirsizlik.
PHILOSOPHY OF THE ROAD IN FERIT EDGÜ‟S SHORT SHORT STORY NAMED
“ON THE WAY”
ABSTRACT
Time passes quickly, human form takes shape with the lifestyles of the fast-moving consumer
age. The negativities of technological developments, accelerating the flow of life that is
already difficult for human beings, and turn life into a runaway. Much effort is made to keep
up with this pace and to get a share of the broad possibilities. Thus, it is sometimes necessary
to waive from human qualities, from bilateral relations and often from time to time.
After all this change, the literature which reflects human life reflects the change of life, and
the most important part of it is the person, and at the same time, this change itself. The habits
of reading and habits of today's people competing with time will change. In this case, as a
new trend in the field of literature, he started to be seen after 1950 and wrote "flash fiction",
"short short story", "sudden fiction" in world literature, "short story" in Turkish literature, ,
"Short short story", "instant story", and so on. This paper tried to solve the work "On the
Way" of Ferit Edgü, one of the examples of the short story.

Shortly reflecting the spirit of the age, the short story is presented as a remedy that the
writer can tell from a short way and the readers can take the need of reading in a short way.
The short time consuming individual also drifts in helplessness and in search for meaning.
The short story "On the Road" by Ferit Edgü presents the reader with an implicit narrative of
the desperate stay, determination, on the road, and feeling of seeking for life. When the short
story "On the Road" is considered in terms of word saving, it has been seen that it established
a word network at the word level which is one of the basic elements of the short story style. It
has been understood that the individual who has set out on the road a small narrative story
emphasizes the philosophy of the road while telling him to continue on the road in
ambiguities.
KEY WORDS: Short short story,Ferit Edgü, road,seeking, uncertainty.
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THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENTS FROM CRIME PREVENTION TO
COMMUNITY SAFETY/SECURITY IN CITIES

Abstract
The incidence of crimes against people is on the rise everywhere in the world, which is also
true for the cities in Turkey. According to the United Nations (UN), one in five people in
cities has been a victim of crime and violence (UN-Habitat, 2015) and urban crime and
violence is one of the three major threats to the safety and security in cities (UN-Habitat,
2007). As the latest trends in crime and violence have affected all countries, urban crime and
violence, limiting urban social and economic development, has become a central
preoccupation of governments. Seen as an essential condition for sustainable urban
development, promoting community safety and security in modern cities has become a
development priority for countries around the world. In addition, UN sees public safety and
security as one of the necessities of urban life to which all citizens have the right of access.
Thus, all countries strive to ensure safety and security for their citizens and to increase the
quality of their lives. One way to ensure safety and security for citizens in cities can be
through humane and effective crime prevention. Well-planned crime prevention not only
promotes community safety and security but also contributes to the sustainable development
in cities enhancing the quality of life of all citizens. Although central governments have the
main responsibility to prevent crimes and provide safe and secure cities for their citizens,
local governments have a primary responsibility to foster safe and secure communities in
cities. These are no longer issues to be left to the police and prosecutors alone and local
governments are strategically placed to bring together all the actors (Shaw, 2001: 8). With this
in mind, community safety/security is a concept that seeks to operationalize human security,
human development and state building paradigms at the local level. In this context, this article
aims to explain the key roles local governments have to play through good governance in
making our cities safe and secure for generations to come. With this purpose in this article
first, the concepts of crime prevention, community safety and security, and effective crime
prevention strategies in terms of urban environment will be dealt with. Second, a framework
for community safety and security together with the basic elements of the “Local Government
Approach” to community safety and security will be put forward. Then, the role of local
governments in enhancing community safety and security will be mentioned. Finally, this
article seeks to suggest a set of recommendations and strategies for policy and action that can
help to reduce urban insecurity and increase safety. It is believed that this article will
significantly raise local awareness of the current threats to the safety and security in cities and
assist in the identification of appropriate policy responses at the local level.
Key words: Local governments, urban security, urban crime prevention, community safety

SUÇ ÖNLEMEDEN TOPLUM EMNĠYETĠ VE GÜVENLĠĞĠNE

YEREL YÖNETĠMLERĠN ROLÜ
Özet
Ġnsanlara karĢı suçların görülme oranı dünyadaki her yerde olduğu gibi Türkiye‟deki
Ģehirlerde de artmaktadır. BirleĢmiĢ Milletlere (BM) göre kentlerde beĢ kiĢiden biri suç ve
Ģiddet mağduru olmakta (UN-Habitat, 2015) ve kentsel suç ve Ģiddet, Ģehirlerdeki emniyet ve
güvenlik için üç büyük tehditten biridir (BM-Habitat, 2007). Suç ve Ģiddetle ilgili en son
eğilimler tüm ülkeleri etkilediği için kentsel sosyal ve ekonomik kalkınmayı sınırlandıran
kentsel suç ve Ģiddet, hükümetlerin en ana meĢguliyetleri haline gelmiĢtir. Sürdürülebilir
kentsel geliĢme için vazgeçilmez bir koĢul olarak görülen toplum emniyeti ve güvenliğini
modern Ģehirlerde teĢvik etmek, dünya üzerindeki ülkeler için bir kalkınma önceliği haline
gelmiĢtir. Buna ek olarak, BM, toplum emniyeti ve güvenliğini, tüm vatandaĢların ulaĢma
hakkına sahip olduğu kentsel yaĢamın gerekliliklerinden biri olarak görmektedir. Böylece tüm
ülkeler vatandaĢları için emniyet ve güvenlik sağlamaya ve vatandaĢlarının yaĢam kalitesini
yükseltmeye çalıĢmaktadırlar. Kentlerde yaĢayan vatandaĢlar için emniyet ve güvenliği
sağlamanın bir yolu, insancıl ve etkili bir suç önleme yöntemi geliĢtirmek olabilir. Ġyi
planlanmıĢ bir suç önleme, sadece toplum emniyeti ve güvenliğini arttırmakla kalmaz aynı
zamanda tüm vatandaĢların yaĢam kalitesini arttırarak kentlerde sürdürülebilir kalkınmaya
katkıda bulunur. Her ne kadar suçları önlemek ve vatandaĢlar için emniyetli ve güvenli
kentler sağlamak merkezi hükümetlerin ana sorumluluğunda olsa da, yerel yönetimlerin
kentlerde emniyetli ve güvenli toplulukları oluĢturmak için anahtar bir sorumluluğu vardır. Bu
hususlar, artık yalnızca polise ve savcılara bırakılacak konular olmaktan çıkmıĢ ve dolayısıyla
yerel yönetimler tüm aktörleri bir araya getirmek için daha stratejik bir konumda
bulunmaktadırlar (Shaw, 2001: 8). Bu açıdan toplum emniyeti /güvenliği, insan(i) güvenliği,
insan geliĢimi ve devlet inĢa etme değerler dizisini yerel düzeyde iĢlevsel hale getirmeye
çalıĢan bir kavramdır. Bu bağlamda bu makale, yerel yönetimlerin, kentlerimizin gelecek
kuĢaklar için emniyetli ve güvenli hale getirilmesinde iyi yönetiĢim yoluyla oynaması gereken
kilit rolleri açıklamaktadır. Bu amaçla bu makalede, öncelikle suç önleme, toplum emniyeti ve
güvenliği kavramları ve kentsel ortam açısından etkin suç önleme stratejileri ele alınacaktır.
Ġkinci olarak, toplum emniyeti ve güvenliği için bir çerçeve, toplum emniyeti ve güvenliği
için “Yerel Yönetim YaklaĢımı”nın temel öğeleri ile birlikte sunulacaktır. Ardından yerel
yönetimlerin toplum emniyeti ve güvenliğini arttırma ve sağlamadaki rolüne değinilecektir.
Son olarak ise bu makale, kentsel güvensizliğin azaltılmasına ve emniyet ve güvenliğin
artırılmasına yardımcı olabilecek politika ve eylem stratejileri ve önerileri sunmayı
amaçlamaktadır. Bu makalenin, kentlerdeki emniyet ve güvenlik konusundaki mevcut
tehditlere iliĢkin yerel farkındalığı önemli ölçüde artıracağına ve yerel düzeyde uygun politika
uygulamalarının tanımlanmasına yardımcı olacağına inanılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yerel yönetimler, kentsel güvenlik, kent suçlarının önlenmesi, toplum
güvenliği
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ASUR VE BABĠL KRALLARI TARAFINDAN ĠSRAĠL VE YEHUDA
KRALLIKLARININ HALKLARINA UYGULANAN SÜRGÜNLER
ÖZET
Demir Çağı‟nın baĢlarında Asur Devleti‟nin eski çağ Ön Asya‟sının en güçlü devletlerinden
biri haline geldiği görülmektedir. MÖ I. binyılın baĢlarından itibaren izlemiĢ olduğu emperyal
politika çerçevesinde oldukça geniĢ topraklara sahip olan Asur Devleti, bu yayılmacı politika
ekseninde Akdeniz‟in doğu kıyılarına da seferler düzenlemiĢtir. Bu seferlerin temel gayesi
Akdeniz‟in doğu sahillerine uzanan ticaret yolları üzerinde hâkimiyet kurmaktır. III. TiglatPilaser bu amaçla ilk kez bu bölgeye düzenli ordusu ile askeri sefer düzenleyen Asur kralıdır.
Urartu ve Geç Hitit ġehir Devletleri üzerine bir sefer düzenleyen III. Tiglat-Pileser‟in sefer
dönüĢünde Ġsrail Krallığı üzerine yürüdüğü ve söz konusu krallığı vergiye bağlamıĢ olduğu
bilinmektedir.
II. Tiglat-Pilaser‟den sonra Asur tahtına çıkan V. Salmanassar söz verdiği vergiyi ödemeyen
Ġsrail Krallığı üzerine düzenlemiĢ olduğu seferle söz konusu krallığı yıkmıĢ ve halkının bir
kısmını baĢkent Asur‟a sürgün etmiĢtir. V. Salmanassar‟dan sonra Asur tahtına çıkan II.
Sargon ve Sanherib dönemlerinde Ġsrail topraklarında çeĢitli isyanlar çıkmıĢtır. Söz konusu
kralların isyanları bastırmak için bu bölgeye seferler düzenledikleri ve tıpkı V. Salmanassar
gibi Ġsrail halkının bir bölümünü Asur kentine sürgün ettikleri görülmektedir. Ancak Babil
Kralı II. Nebukadnezar‟ın MÖ 587 yılında Kudüs üzerine düzenlemiĢ olduğu sefer sonucunda
Yehuda Krallığı‟na son vermesi ve bazı Yahudi gruplarını Babil kentine sürgüne göndermesi
Yahudilerin bilinçaltında daha büyük bir yer edinmiĢtir.
Bu çalıĢmada, Asur ve Babil kralları tarafından Yahudilere uygulanan sürgünlerin gerekçeleri
ve sonuçları incelenerek bu sürgünlerin Yahudi toplumu açısından sahip olduğu önem
üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Asur, Babil, Ġsrail, Yehuda, Sürgün.
EXILES THAT APPLY TO PEOPLES OF ISRAEL AND JUDAH KINGDOMS BY ASSYRIAN
AND BABYLONIAN KINGS

At the beginning of the Iron Age it appears that the Assyrian State has become one of the most
powerful states of the ancient Ages of Near East. The Assyrian State, which had a very large
territory in the framework of imperial policy which had been followed since the beginning of
the first millennium BC, has also organized expeditions on the eastern shores of the
Mediterranean on this expanding policy axis. The main objective of these expeditions is to
dominate the trade routes to the eastern coasts of the Mediterranean.
For this purpose, Tiglath-Pileser III is the king of Assyria, who for the first time organized
military campaign to this region with regular army. It is known that the Tiglath-Pileser III,
who organized a military campaign to the Urartu and Late Hittite City States, walked on the
kingdom of Israel in the return of the military campaign, and that he received tax from that
kingdom. Shalmaneser V, who was successor of Tiglath-Pilaser III,, destroyed the kingdom in
question and exiled some of his people to capital Asur, with military campaign to the kingdom
of Israel, which did not pay the promised tax.

During the Sargon II and Sennacherib periods following the Shalmaneser V, various
rebellions occurred in the territory of Israel. The kings have organized military campaigns to
suppress the rebellions, as Shalmaneser V did earlier, and have sent some of Israel's people
to exile to Assyria. However, the collapse of the Kingdom of Judah as a result of the military
campaign of Babylonian King Nebuchadnezzar II in 587 BC and the sending of some Jewish
groups to exile to the city of Babylon made a bigger place under the consciousness of the
Jews. In this study, the reasons and the consequences of the exiles imposed on the Jews by the
Assyrian and Babylonian kings will be examined and the importance of these exiles in terms
of Jewish society will be emphasized.

Key Words: Assyria, Babylonia, Israel, Judah, Exile.
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I. DÜNYA SAVAġI ÖNCESĠNDE OSMANLI DEVLETĠNĠN ĠNGĠLTERE ĠLE OLAN DIġ
TĠCARETĠ
ÖZET
Osmanlı Devleti Jeopolitik konumunun getirdiği avantajla dünya ticaretinde de pay sahibiydi.
Balkan SavaĢları ve özellikle de I. Dünya SavaĢı öncesinde ve sonrasında Osmanlı ekonomisi
esas olarak bir çok savaĢ, ihtilal, darbe ve ayaklanma ile karĢı karĢıya kalmasına rağmen
Devlet ticareti canlı tutmak için büyük bir gayret göstermiĢtir.
GeçmiĢteki adıyla "ġehbenderlik" günümüzdeki modern karĢılığı ile Konsolosluk ve/veya
Ticaret MüĢavirleri raporlarını esas alarak hazırlanan bu çalıĢma Osmanlı Ülkesinin dıĢ dünya
ile ticari iliĢkilerini ve çabalarını ortaya koymaktadır.
Osmanlı Devleti XIX. yüzyılın ikinci yarısında baĢlattığı ġehbenderlik faaliyetleriyle ülke
dıĢında yaĢayan vatandaĢlarının, yabancı ülkelerde ticaret yapan tüccarlarının hak ve
hukukunu ve devletin üstün menfaatlerinin korunmasını hedeflemiĢti.
ġehbenderler bulundukları memleketlerin limanlarına gelen Osmanlı ticaret gemilerinin
iĢlemlerini takip etmekle de yükümüydüler. Yine, bulundukları ülkelerde meydana gelen
ticari ve sanayi alanındaki geliĢmeleri ve bununla ilgili çalıĢmaları takip edip yazılı olarak
devlete rapor etmeleri Ģehbenderlerin en önemli görevleri arasındaydı. Devlet,
Ģehbenderlerden her altı ayda bir bulundukları Ģehrin limanı ile Osmanlı Devleti limanları
arasında gidip gelen Osmanlı ve yabancı devlet gemilerinin ithalat ve ihracat istatistiklerini
gösteren bir cetvelin hazırlanarak Hariciye Nezareti 'ne gönderilmesini istemiĢtir. ġehbender
raporlarında istatistik bilgilerinin yanı sıra ticaretin geliĢtirilmesi için öneriler de bulunurdu.
1911 yılında Ġngiltere Ģehbenderlerimizin gönderdiği raporlarda Osmanlı Devleti 'nin bu ülke
ile olan ticaret hacmini tespit edebilmekteyiz. Özellikle Londra ve Liverpool Ģehirlerinden
gelen ticaret raporları oldukça ilginçtir. Bu raporlarda sadece iki ülke arasındaki ticari
iliĢkilere değinilmemiĢ aynı zamanda, o ülkenin halkı, maliyesi, silah sanayisi, halkın refahı,
sanayisi, posta ve Ģimendiferleri hakkında Hariciye Nezareti' ne bilgi sunulmuĢtur.
Balkan savaĢları ve özellikle de I. Dünya SavaĢı öncesinde ve sonrasında Osmanlı ekonomisi
esas olarak bir çok savaĢ, ihtilal, darbe ve ayaklanma ile karĢı karĢıya kalmıĢtır. Bu ağır
Ģartlar karĢısında Osmanlı ekonomisi dıĢa bağımlı hale gelmiĢti. Böylesi sıkıntılı bir dönemde
bile devlet, ticareti canlı tutmak için büyük bir gayret göstermiĢtir. Bu çalıĢmada, bir taraftan
Ġtalya ile yapılan Trablusgarp savaĢı devam ederken diğer taraftan da hemen arkasından
baĢlayacak Balkan ve I. Dünya savaĢları öncesinde Osmanlı Devleti'nin Ġngiltere ile olan dıĢ
ticareti baz alınarak, ilgili raporlar ıĢığında dıĢ ticaret potansiyelini Tarihi coğrafya bakıĢ
açısıyla ortaya koyabilmek hedeflenmiĢtir.
ANAHTAR KELĠMELER: Osmanlı Devleti, I. Dünya SavaĢı, Ġngiltere, DıĢ Ticaret,
ġehbenderlik.
I. WORLD WAR WITH ENGLAND BEFORE THE FOREIGN TRADE OF THE
OTTOMAN
STATE
ABSTRACT
The Ottoman State had a share in the world trade with the advantage brought by its
geopolitical position. Although the Balkan Wars and especially before and after the First

World War, the Ottoman economy was mainly confronted with many wars, revolutions, coups
and insurrections, the State made a great effort to keep the trade alive.
In the name of the past, "ġehbenderlik" is prepared based on today's modern antagonism and
reports of Consulate and / or Trade Advisors. This study reveals the commercial relations and
efforts of the Ottoman country with the outside world.
Ottoman State XIX. ġehbenderlik, which was launched in the second half of the century,
aimed to protect the rights and dignity of the citizens living outside the country, the traders
who trade in foreign countries and the superior interests of the state.
The ġehbenders were also obliged to follow the procedures of the Ottoman merchant ships
coming to the ports of the countries they were in. They were also among the most important
tasks of the sehbendler to follow the developments in commercial and industrial fields and
their related studies and report them to the state in writing. The state requested that a chart
showing the import and export statistics of the Ottoman and foreign state vessels that had
flown between the city port and Ottoman State ports every six months from the ġehbender
was sent to the Ministry of Higher Education. ġehbender reports included statistical
information as well as suggestions for trade development.
In 1911, the reports sent by our English sshbendlerimize the Ottoman State's trade volume
with this country. Trade reports from London and Liverpool are particularly interesting. In
these reports, not only the commercial relations between the two countries were mentioned
but also information on the Ministry of Foreign Affairs was presented about the people, the
property, the weapons industry, the welfare of the people, the postal industry and the postal
services of that country.
The Balkan wars and especially before and after World War I, the Ottoman economy was
mainly confronted with many wars, revolutions, coups and insurrections. In the face of these
severe conditions, the Ottoman economy became outsider. Even in such a troubled period, the
state has made a great effort to keep the trade alive. In this study, it was aimed to reveal the
foreign trade potential from the viewpoint of historical geography, based on the foreign trade
with the Ottoman Empire with the UK before the Balkan and World Wars, which will start
immediately after the Tripoli warfare with Italy on one side and on the other side.
KEY WORDS : Ottoman Empire, I.World War , England, Foreign Trade, ġehbenderlik.
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SURĠYE‟DEN TÜRKĠYE‟YE ZORUNLU GÖÇÜN SĠYASĠ COĞRAFYA
AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
ÖZET
Suriye‟de yaklaĢık altı yıldır yaĢanan iç savaĢ nedeniyle ortaya çıkan ve BirleĢmiĢ Milletler
tarafından “günümüzdeki en büyük insani kriz” olarak nitelenen Suriye‟den zorunlu göç
sorunu, Türkiye‟nin gündeminin ön sıralarında yer almaktadır.
Suriye‟de Mart 2011‟den bu yana yaĢanan iç savaĢın bir ürünü olan Türkiye‟deki Suriyeliler
krizinin, farklı görüntüler ve özellikler ile daha uzunca bir süre devam edeceği görülmektedir.
Zira, Türkiye ile 911 km sınırı olan Suriye‟de devam eden iç savaĢ her geçen gün daha da
karmaĢık bir hale gelmekte, yakın ve orta vadede Suriye‟de barıĢ ve huzur ortamının
sağlanacağına dair umutlar da tükenmektedir. Bu durum Suriye‟den gelen sığınmacıların
giriĢlerinin devam etmesine ve sayılarının yeni sınır giriĢleri ve doğal yollarla (doğumlarla)
daha da artmasına yol açmaktadır. Suriyelilerin Türkiye‟de sadece sayıları artmamakta, aynı
zamanda kalıĢ süreleri de uzamakta ve her geçen gün “kısa süreli sığınmacı-misafir”
konumundan, “kalıcılığa” doğru bir geçiĢ süreci de güçlenerek artmaktadır.
Ancak Türkiye‟deki bu “zorunlu” kabulleniĢin varlığına ve hatta “geçici durum yönetiminden
entegrasyona geçiĢ” biçiminde sinyaller olmasına rağmen henüz ortak stratejik bir karar
alındığını söylemek de mümkün değildir. Zira Türkiye‟deki Suriyeliler konusu aynı zamanda
siyasi tartıĢmaların da merkezinde yer almaktadır. Ancak stratejik karar eksikliği, kamu
kurum ve kuruluĢlarının alandaki olağanüstü çabalarının etkinliğini azaltabilmekte,
motivasyonları kırmakta ve bazen kaynak ve zaman israfına yol açabilmektedir.
Türkiye‟deki Suriyeliler konusu, boyutları ve özellikleri itibariyle sadece insani bir dram olma
özelliğini çoktan aĢmıĢtır. Konu hem bugün, hem de bundan sonraki dönemde Türkiye‟nin
bütün toplumsal, ekonomik, siyasi, kültürel, güvenlik ve dıĢ politika tercihlerini etkileyecek
bir boyuta ulaĢmıĢtır. Türkiye‟deki Suriyelilerin kalıcılık eğiliminin her geçen gün daha da
güçlenmesi, geleceğe yönelik uyum politikalarının da ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu
konuda yapılacak düzenlemeler sadece idari-yasal düzenlemeler olmayacak; toplumun, baĢta
iĢ-ekonomi dünyası olmak üzere diğer bütün kesimlerinin de konuya ilgi duymasını ve
projeler-politikalar üretmesini gerektirecektir. Ülkemizde sayıları 2,2 milyonu aĢan
Suriyelilerin varlığı konusunda çok farklı tercih ve seçenekler içinde olmadığımız da bir
baĢka gerçekliktir. Bu çerçevede konunun siyasi ve uluslararası iliĢkiler boyutları bir yana,
ülkede bulunan Suriyelilerin Türkiye‟nin sosyal, ekonomik, kültürel, demografik ve güvenlik
yapılarına nasıl entegre edileceği hususunda bütün kesimlere görevler düĢmektedir. Sorunun
uzun vadeli bir bakıĢ açısına sahip, ekonomiyi, çalıĢma hayatını, sosyal ve kültürel uyumu,
eğitim, sağlık, barınma gibi temel hizmet alanlarını kapsayan bütüncül bir strateji ile ele
alınması zorunludur.
Bu çalıĢmada, Suriye‟den Türkiye‟ye yapılan zorunlu göç, Siyasi coğrafya prensipleri
ıĢığında tüm boyutlarıyla analiz edilmeye çalıĢılmıĢtır. Çözüme dönük önerileri getirilmiĢtir.
ANAHTAR KELĠMELER: Türkiye, Suriye, Göç, Siyasi Coğrafya, Siyasi Kriz

EVALUATION OF THE MIGRATION OF POLITICAL GEOGRAPHY OF TURKEY
POINT TO SYRIA

ABSTRACT
Syria in nearly six years experienced by the internal caused by the war and the United Nations
"today's greatest humanitarian crisis" as required by the migration characterized the Syrian
issue, is located in the forefront of Turkey's agenda.
a product of the civil war in Syria since March 2011, the Syrian crisis in Turkey, is seen to
continue for a long time with different images and features. In fact, the 911 km border with
Turkey in the ongoing civil war in Syria becomes more complex with each passing day, the
near and medium term, hopes that it will provide peace and tranquility in Syria are exhausted.
This leads to the continued entry of asylum seekers from Syria and the increase of numbers
with new border and natural routes (births). Number of Syrians in Turkey only worsen, it is
also prolonged the duration of their stay and with each passing day "short-term asylum-guest"
position to the "persistence" is the correct transition is also increased and strengthened.
But in Turkey it is "imperative" the existence of acceptance and even "temporary transition to
the integration of management situation" in the form of signals, although it is not yet possible
to say that a strategic decision taken jointly. Because the Syrians in Turkey also subject is
located at the center of political debate. However, the lack of strategic decision can reduce the
efficiency of the extraordinary efforts of public institutions and organizations, break their
motivations and sometimes lead to waste of resources and time.
Syrians in Turkey subject, just as the distinction of being a humanitarian tragedy sizes and
specifications has already been exceeded. Thread both today and in the next period, Turkey's
all social, economic, political, cultural, reached a size that will affect the security and foreign
policy preferences. with each passing day further strengthening of Syrian persistence of trends
in Turkey, it makes it compulsory to be addressed for the future of cohesion policy. The
arrangements to be made in this respect shall not be merely administrative-legal
arrangements; society, especially business-economy world, all other sectors should also be
interested in the subject and produce projects-politics. It is another reality that we are not in a
very different preferences and choices about the existence of the Syrians whose number is
more than 2.2 million in our country. Since the dimensions of a political and international
relations issues in this context, Turkey Syrians in the country's social, economic, cultural,
tasks have fallen to all segments on how to be integrated with demographic and security
structures. Having a long-term perspective of the problem, it is imperative that the economy,
the working life, the social and cultural harmony, the education, the health,
In this study, it forced migration from Syria to Turkey, the principles of political geography
has been studied to be analyzed in the light of all sizes. Proposal for resolution has been
introduced.
KEY WORDS: Turkey, Syria, Immigration, Political Geography, Political Crisis
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TARĠHĠ COĞRAFYA METODOLOJĠSĠNĠN TARĠH YAZICILIĞINA KATKILARI
ÖZET
Tarihî coğrafya çalıĢmalarının günümüzde, Türkiye‟de de giderek hız kazanıp geliĢtiği
gözlenmektedir. Tarihî Coğrafya, sahip olduğu metodolojisi ile, tarihî olayların üzerindeki
coğrafî etkinin ele alınmasını esas alan düĢüncenin XX. yüzyıldan itibaren önem kazanmasını
sağlamıĢtır. Bu bilimsel alanın Ģekillenmesi ve geliĢmesinde birbirini takip eden müstakil
çalıĢmalar ve çeĢitli araĢtırma gruplarının esaslı araĢtırma faaliyetlerinin rolü büyük olmuĢtur.
Tarihi coğrafya metodolojisinin kullanıldığı çalıĢmaların artması, günümüzün modern tarih
yazıcılığı çalıĢmalarına da katkılar sağlamaktadır.
ġöyle ki; temelde tarih dönemlerinde yeryüzünde herhangi bir bölgenin coğrafî özelliklerinin
araĢtırılması ve tasvirini konu edinen Tarihî Coğrafyacının asıl ulaĢmak istediği kaynak;
insanların dağılımı ve yerleĢme modelleri gibi coğrafî manzaranın sabit unsurlarıdır. Bu
bakımdan tarihî coğrafya çalıĢmasında coğrafî gerçeklerin tespiti ve lokasyon problemi
öncelikle müzakere edilir. Ġncelenen bölgenin sınırlandırılmasında fizikî ve beĢerî özellikler
dikkate alınır. UlaĢılan bilgi parçaları sentez yolu ile değerlendirilir ve coğrafya sistematiğine
uygun olarak tasnif edilir. Monografi ve tarihî metot izlenerek konunun derinlik ve geniĢliğine
incelenmesi sağlanır.
Tarihî Coğrafyacı‟nın kullandığı veriler, dönemleri anlaĢıldığı ve değerlendirildiğinde netice
verir. Bunlar değiĢmez özelliklere ait olmalı, mekân dâhilinde dağılımları belirgin olmalıdır.
Nitekim bilgiler arttıkça karĢılaĢtırmalar ve tasvirler yapabilmek de mümkün olur. Arkeolojik
buluntular, yer isimleri, istatistikî materyal, resmî yazıĢmalar ile çağdaĢ tarih ve coğrafya
eserleri ile seyahatnâmeler ve çeĢitli haritalar tarihî coğrafya çalıĢmasının en önemli materyal
kaynaklarıdır.
Bu çalıĢmada, Tarihi Coğrafya Metodolojisinin Tarih Yazıcılığına katkıları çeĢitli
boyutlarıyla ele alınmıĢ olup; tarihi coğrafyanın tarihi malzemeyi baĢarılı bir biçimde
kullanma metodolojisi, coğrafi bir perspektifte ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır.
ANAHTAR KELĠMELER: Tarihi Coğrafya, Tarih, Metodoloji, Tarih Yazıcılığı, Coğrafi
Mekân.
CONTRIBUTIONS OF HISTORICAL GEOGRAPHY METHODOLOGY TO DATE
PRINTER

ABSTRACT
Today the historical geography study also observed that develops gradually win rate in
Turkey. Historical Geography, with its methodology, is based on the consideration of the
geographical effect on historical events. from the century has gained importance. Successive
independent studies and research activities of various research groups have played a major
role in shaping and developing this scientific field. The increased use of historical geography
methodology also contributes to the study of contemporary historiography.
Namely; the source that the Historical Geographer, which is mainly concerned with the
exploration and portrayal of the geographical features of any region on earth during the
historical periods, distribution of people and settlement models. In this respect, the problem of
geographical facts and location in the study of historical geography is firstly negotiated. In

limiting the region studied, the physical and human characteristics are taken into account. The
pieces of information are evaluated by synthesis and classified according to the geography
system. The depth and breadth of the subject are examined by following the monograph and
the historical method.
The data used by the Historical Geographer gives the result when the periods are understood
and evaluated. These must belong to invariant features and their distribution within the space
should be evident. As a matter of fact, it is possible to make comparisons and descriptions as
the information increases. Archaeological finds, place names, statistical material, official
writings, contemporary history and geography works, travelaries and various maps are the
most important material sources of historical geography work.
In this study, the contribution of Historical Geography Methodology to Historical Writing has
been taken up in various dimensions; the methodology of successfully using historical
materials of historical geography has been tried to be presented in a geographical perspective.
KEY WORDS: Historical
Geographical Space.
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Osmanlı Döneminde Belediyecilik ve Amasya Belediyesi
ÖZET
Osmanlı Devleti‟nde belediyecilik Avrupalıların etkisi, geliĢen Osmanlı Ģehirlerinde devletin
itibarını koruma refleksinin bir neticesidir. Kurulan belediyeler özerkliğe sahip olmayıp,
teĢkilatlanmayı sağlayamadıkları gibi personel yetersizliğinden dolayı da sorumluluklarını
yerine getiremiyorlardı. Temizlik, aydınlatma, emlak tahriri, çarĢı-pazar teftiĢi genel itibarıyla
büyük Ģehirlerde kısmen yapılabiliyordu. Bu doğrultuda Amasya Belediyesi de halka baĢta
sağlık olmak üzere hizmetler sunarken, dükkanlar tarafından sokakların iĢgal edilmesi
karĢısında toplamaya çalıĢtığı vergilerle gelir oluĢturuyordu. ġüphesiz birçok Osmanlı taĢra
belediyelerinde olduğu gibi Amasya‟da da malî olanaksızlık, personel eksikliği ve
alıĢkanlıklar belediyecilik hizmetlerinin önündeki engellerdi.
ÇalıĢmamız Osmanlı ArĢiv Belgelerinden hareketle Osmanlı Devleti‟nde Belediyeciliğin
geliĢimi ve Amasya Belediyesinin durumunu ortaya koyacaktır.
ANAHTAR KELĠMELER: Osmanlı Devleti, Belediye, Amasya
Municipality and Amasya Municipality in the Ottoman Period
ABSTRACT
Europeans were influential in the development of the municipal organization in the Ottoman
Empire. Because the Ottoman government wanted to preserve the state's reputation. The
municipalities did not have autonomy and could not fulfill their responsibilities due to lack of
personnel as well as lack of organization. Cleaning, lighting, property registration, market
inspections could generally be done partially in large cities. In this direction Amasya
Municipality also provided services to the public, especially in health services, income from
the tax incurred by the shops to occupy the streets constitute income. Undoubtedly, as in
many Ottoman provincial municipalities, financial impossibility, lack of personnel and habits
in Amasya were obstacles in front of municipal services.
Our work will reveal the development of municipality in the Ottoman State and the situation
of the Amasya Municipality from the Ottoman Archive Documents.
KEY WORDS: Ottoman State, Municipality, Amasya
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ĠNGĠLĠZ KONSOLOSLUK RAPORLARINA GÖRE 19. YÜZYILIN ĠKĠNCĠ
YARISINDA TESALYA’NIN TĠCARĠ DURUMU
ÖZET
19. yüzyılda teknolojik geliĢmeler dünyada ticari iliĢkilerin artmasında etkili oldu. Özellikle
sanayileĢmiĢ devletler hammadde ve pazar arayıĢına girdiler. Ticari bağlantılar kurdukları
ülkelere tüccarlarla birlikte konsoloslar gönderdiler. Konsoloslar görev yaptıkları ülkelerde
kendi vatandaĢlarının haklarını korumanın yanında sosyal, ekonomik, ticari pek çok alanda
raporlar hazırlayarak hükümetlerini bilgilendirdiler. Bu tür rapor hazırlayanlar arasında Ġngiliz
konsolosları da bulunmaktadır. Osmanlı topraklarının birçok bölgesinde görev yapmıĢ olan
Ġngiliz konsoloslarının raporları Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihi açısından önemli bilgiler
sunmaktadır. ÇalıĢmamız bu raporlardan hareketle 19. yüzyılın ikinci yarısında Tesalya
hakkında bilgiler verirken ticari faaliyetlerine dikkat çekecektir.
ANAHTAR KELĠMELER: Osmanlı Devleti, Tesalya, Ġngiliz Konsolosları
The Commercial Situation of Thessaly in The Second Half of The 19th Century According to
The English Consulate Report
ABSTRACT
Technological developments in the 19th century have been effective in increasing trade
relations in the world. Particularly industrialized states have entered the search for raw
materials and markets. They sent consuls with traders to the countries where they established
trade links. Consuls have informed their governments by preparing reports on many social,
economic and commercial fields as well as protecting the rights of their citizens in the
countries they are working for.
British consulates are also among those preparing such reports. The reports of British consuls,
who have served in many regions of the Ottoman lands, provide important information in
terms of Ottoman social and economic history. Our work will draw attention to the
commercial activities of these reports, giving information about Thessaly in the second half of
the 19th century.
KEY WORDS : Ottoman State, Thessaly, British Consulates
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KUTÜ‟L-AMARE ZAFERĠ‟NĠN HOLLANDA BASININA YANSIMALARI
Osmanlı Devleti‟nin Irak Cephesi‟nde Ġngilizlere karĢı kazanmıĢ olduğu Kutü‟l-Amare zaferi
I. Dünya SavaĢı‟nın en önemli muharebelerden biridir. YaklaĢık beĢ aylık bir mücadele
sonrasında General Charles Townshend komutasındaki Ġngiliz birlikleri 29 Nisan 1916 günü
Osmanlı kuvvetlerine teslim olmuĢtur. Böylece Osmanlı Devleti Çanakkale‟den sonra
Ġngilizlere karĢı büyük bir zafer elde etmiĢtir. Bu zafer sadece savaĢan taraflar kamuoyunda
değil tüm dünyada büyük yankı uyandırmıĢtır. Ġngilizlerin bu mağlubiyeti doğal olarak
Hollanda basınında da geniĢ yer bulmuĢtur. Kutü‟l-Amare zaferi hakkında Hollanda basınında
yer alan haberler incelendiğinde konuyla ilgili olarak Reuters ve Wolff haber ajanslarının yanı
sıra Mili Ajans kaynaklı haberlere de yer verildiği görülmektedir. Ayrıca çeĢitli Alman
gazetelerinde yer alan haberlerden kısa özetler verilerek Alman basınında da konunun nasıl
ele alındığına değinilmiĢtir.
Bunun yanı sıra Kutü‟l-Amare zaferinin Hollanda basınına yansımaları Osmanlı‟nın da
dikkatini çeken bir konu olmuĢtur. Öyle ki, Kutü‟l-Amare zaferi hakkında 30 Nisan 1926 ile 1
Mayıs 1916 tarihlerinde yayımlanan bazı Hollanda gazetelerinde yer alan haber ve yorumlar
tercüme ettirilmiĢtir. Bu çalıĢmada Kutü‟l-Amare zaferinin ilk haftasında Hollanda basınında
yer alan haberler incelenerek özellikle konunun Hollanda basınında nasıl ele alındığı,
Hollanda gazetelerinde hangi haberlere yer verildiği, konu hakkında Ġngiliz ve Osmanlı
kaynaklı haberler arasındaki farklılıklar ile bu zaferin Hollanda kamuoyuna nasıl yansıdığı
üzerinde durulmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: Kutü‟l-Amare, Charles Townshend, Osmanlı, Ġngiltere, Hollanda
THE REFLECTION OF KUT AL-AMARA VICTORY ON HOLLAND‟S PRESS

ABSTRACT
Kut‟ül Amare Victory that Ottoman Empire won against The English on Iraq‟s front line is
one of the most important ground-attacks during The World War I. After nearly five-month
struggle, the English unities under the command of General Charles Townshend surrendered
Ottoman forces on April 29, 1916. Thus, Ottoman Empire obtained a great victory against
The English after Canakkale. The victory influenced substantially over the world with the
public opinions of the parties who were in the war. The English‟s defeat was included widely
in Holland‟s press as natural. When the news about Kut‟ül Amare Victory on Holland‟s press
are reviewed, it is seen that the news arising from The Natural Agency with the news agencies
of Reuters and Wolff about the subject were included. Moreover, as the brief summaries on
the news in various German gazettes have been included, it has been mentioned about how
the subject was considered on German press.
Furthermore, The reflections of Kut‟ül Amare Victory on Holland‟s press was a
subject that it attracted Ottoman Empire‟s attention so that the news and comments about
Kut‟ül Amare Victory in some of Holland‟s gazettes which were published on April 30 in
1926 and May 1 in 1916 were translated. In this study, it has been emphasized especially
about how the subject was considered on Holland‟s press, which news were included in
Holland‟s gazettes, whether there were the differences between the news about the subject

that they arose from English and Ottoman and how the victory reflected on Holland‟s public
opinion as the news in Holland‟s press were reviewed at the first week of Kut‟ül Amare
Victory.
Key Words : Kut Al-Amara, Charles Townshend, Ottoman, England, Holland
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Türkiye‟nin Suriye Politikası ve Vekâlet SavaĢı Deneyimi: Suriye Örneği
ÖZET
Önemli enerji kaynakları ve bunların transit geçiĢinin yapıldığı alana yakınlığı, kültürlerin,
ideolojilerin, etnik kimliklerin kaynaĢtığı ve çatıĢtığı yerde bulunması, doğu ile batı arasındaki
kritik askeri pozisyonu ve her geçen gün artan askeri, ekonomik ve kültürel etkinliği ile
Türkiye dünyanın en önemli jeopolitik ve jeostratejik noktalarından biri haline gelmiĢtir. Bu
durum çevresinde farklı aktörlerin güç gösterisini ve Türkiye üzerindeki baskılarını her geçen
gün arttırmaktadır. ÇatıĢma ortamının vekil aktörler üzerinden yürütülmesi ve belli bir
düĢmandan bağımsız olması Türkiye‟nin mücadele alanını geniĢlettiği gibi baĢarı düzeyini de
sınırlandırmaktadır. Sorunların gün geçtikçe artması ve savaĢların Vekâlet SavaĢları
boyutunda sürdürülmesi Türkiye‟nin de çeĢitli önlemler almasını ve ittifaklar kurmasını
zorunlu kılmıĢtır. 2011 yılında baĢ gösteren Suriye iç savaĢı kısa sürede Vekâlet SavaĢlarına
dönüĢmüĢ ve nihai çözümü zorlaĢtırdığı gibi süresini de uzatmıĢtır. Böylece Türkiye‟nin
güney sınırında büyük bir belirsizlik ve kaos ortamı oluĢturmuĢtur. Türkiye‟nin iç ve dıĢ
güvenliği için son derece önemli olan bu bölgeye müdahalesi gecikmemiĢtir.
Hiçbir ülkenin doğrudan bulunmadığı fakat nerdeyse bütün güçlü ülkelerin vekilleri
vasıtasıyla savaĢtığı bu alanda Türkiye‟de çeĢitli düzeyde vekil kullanma denemelerinde
bulunmuĢtur. Bu çalıĢmada Suriye‟deki geliĢmelerin Türkiye açısından önemi ve Türkiye‟nin
Vekil SavaĢ deneyimi ele alınacak, çeĢitli problemlere ve çözüm önerilerine yer verilecektir.
ANAHTAR KELĠMELER: Vekâlet SavaĢları, Türkiye, Suriye, Jeopolitik, Suriye
Jeopolitiği

Turkey's Syrian Policy and the Proxy War Experience: Syrian Example

ABSTRACT
Turkey has become the most important geopolitical and geostrategic point of the World
because of close proximity to the major energy sources and their transit area, the presence of
cultures, ideologies, ethnic identities, and the critical military position between east and west
and increasing number of soldiers. This situation increases the show of force of different
actors around the country and the pressure on Turkey day by day. The fact that the conflict
environment is carried out through proxy actors and being independent from a certain enemy
enlarges the field of struggle of Turkey and limits the level of success. Because the problems
are increasing day by day and the wars are maintained as Proxy Wars, Turkey forced various
alliances and precautions. The Syrian civil war, which started in 2011, soon turned into War
of Tempers and made the final solution difficult and prolonged.
Thus, there was a great uncertainty and chaos environment on the southern border of Turkey.
The intervention of this region which is very important for the internal and external security
of Turkey has not been delayed.Turkey has also tried various ways of Proxy Wars in this
region where no country has directly intervened but these powerful countries are involved in

the way of proxy warfare. In this study, the importance of the developments in Syria in terms
of Turkey and the experience of the Proxy War of Turkey will be discussed, various problems
and solutions will be given.
KEY WORDS : Proxy Wars, Turkey, Syria, Geopolitics, Syria geopolitics
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ĠHVÂN-I SAFÂ FELSEFESĠNDE VARLIĞIN ÖZÜ OLARAK AġK
Özet
AĢk kavramı, Ġhvân-ı Safâ felsefesinin temel meselelerinden biri olan insanın doğa ve Tanrı
ile olan iliĢkisinin açıklanmasında önemli bir kullanıma sahiptir. AĢkı, evrende var olan yüce
bir olgu ve varlık devam ettikçe hiçbir zaman yok olmayacak, her varlığın tabiatının
merkezinde yer alan bir kavram olarak değerlendiren Ġhvân-ı Safâ topluluğu, bu kavramın
filozoflar ve bilge kimseler nazarındaki tanımını ortaya koymayı hedeflemektedir. AĢk
hakkındaki bu serimleme faaliyeti aĢkın mâhiyeti, çeĢitleri, meydana geliĢi, âĢık olmaya
neden olan sebepler, aĢkı davet eden Ģeyler ve aĢktaki yüce gâyeyi içermektedir. Ġhvân-ı
Safâ‟ya göre aĢk ile ilgili söylenenlerin bir kısmı âĢığın düĢtüğü kötü durumlar göz önüne
alınarak kötüleyici mâhiyette iken bir kısım bilgeler tarafından da Ģahsî bir fazilet olarak
görülüp övücü niteliktedir. AĢkı ve âĢığı anlamak için duygulara yansıyan ve duyulara
görünen incelikleri anlayacak bir inceliğe sahip olunması gerektiğini ifade eden Ġhvân-ı Safâ,
zihin gücü geliĢmiĢ, ayırt etme gücü yüksek, düĢünce ve araĢtırmada ihtisaslaĢmıĢ kimselerin
de aĢkı psikolojik bir hastalık gibi değerlendirdiğini ve onların da bunu anlamaktan uzak
olduğunu savunmaktadır. En öz ifadesiyle aĢk, Ģiddetli birleĢme arzusudur diyen Ġhvân-ı Safâ,
âĢık maĢukuna ne kadar yakın olursa olsun ona daha yakın olabileceği baĢka durumları
temenni eder demektedir. Bu çalıĢma ile, nefs ve ruhla ilgili olan bu birleĢme arzusuna bağlı
olarak nefslerin çeĢitlerini, âĢık olunanların türlerini, aĢkın sebep ve gerekçelerini ele alarak,
günümüzde özellikle medya ve popüler yayınlar aracılığı ile içi boĢaltılmıĢ aĢk kavramının,
Ġhvân-ı Safâ‟nın perspektifinden yeniden sorgulanmasını amaçlamaktayız.
ANAHTAR KELĠMELER: Ġhvân-ı Safâ, aĢk, âĢık, varlık.
LOVE AS THE ESSENCE OF THE EXISTENCE IN IHVAN-I SAFA PHILISOPHY
The concept love has an important place in explaining the relation between human and the
nature and god, which is one of the basic issues of Ihvan-ı Safa philosophy. Ihvan-ı Safa
community considered love as a grand phenomenon existing in the universe and as a concept
in the center of the nature of every entity that may never be lost as long as the existence of the
universe continued, and aimed to reveal the definition of this concept in the eye of
philosophers and wise people.
This struggle to define and explain love includes issues like the nature of love, its types, how
it occurs, the reasons that cause someone to become a lover, the things that invite love and the
great purpose in life. According to Ihvan-ı Safa, some of the things mentioned about life are
of an abusive nature when the bad situations which are observed in a lover are considered,
while some other things are in a complimentary quality because they are considered as a
virtue by some wise people. Ihvan-ı Safa claimed that in order to understand love and lover,
one had to own a sensitive sense of perception that may comprehend the sensitive things that
are sensed by sensory organs and that are reflected in feelings; and that people whose mental
powers are developed and who have high distinctive capability and who are specialized in
thinking and researching also considered love as a psychological disorder, and defended that
such people were far from understanding love.
Ihvan-ı Safa claimed that with the most essential definition, love was the extreme desire to
become unified, and said that no matter how close the lover was to the loved one, the lover

always desired other situations to move closer. In this study, we aim to re-question the human
soul and the types of human souls based on the desire for becoming unified, the types of
lovers, the reasons and justifications of love; and re-investigate the concept of love, which is
emptied through the media and other popular publications, with the perspective of Ihvan-ı
Safa.
KEY WORDS: Ihvan-ı Safa, love, lover, existence.
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Yrd. Doç. Dr. Muharrem ġAHĠNER
Kilis 7 Aralık Üniversitesi / Kilis
KĠNDÎ‟YE GÖRE DĠN KARġISINDA FELSEFENĠN MEġRULUĞU
ÖZET
Ġlk dönem Ġslam filozoflarından olan Kindî, insana sağladığı fayda açısından felsefe ve dinin
aynı amacı taĢıdıklarını ifade etmektedir. Tanrı‟nın birliği, ahlak, insanî yetkinliğe ulaĢtıran
yararlı Ģeylerin bilgisi ve bunları elde etmeye vesile olan yöntemler, insan için zararlı olan
Ģeyler ve bunlardan sakınmanın yöntemi, varlığın var olmak açısından ifade ettiği anlamın
sorgulanması felsefede ele alınan konulardan bazılarıdır. Bu konular dikkate alındığında dinin
insana kazandırmaya çalıĢtığı yetkinliklerle paralellik arz ettiği görülür. Zira dinin insandan
istediği Ģey de, Tanrı‟nın birliğini tasdik etmesi, ve O‟nun belirlediği faydalı ve zararlı
Ģeylerin bilgisine sahip olarak pratik hayatını düzenlemesidir. Faydalı ve zararlı, varlık
hakkında verilmiĢ bir hüküm olduğu için rasyonel bir faaliyet olarak varlığın sorgulanması
felsefenin konusu olmaktadır.
Kindî‟nin felsefe savunusunu daha açık hale getirmek için bu çalıĢmamızda söz konusu
filozofun felsefe tanımı ve felsefe yapma yöntemi ve din adına felsefeye karĢı çıkanlara
verdiği cevaplar üzerinde durarak felsefenin statüsünü belirlemeye çalıĢacağız.
ANAHTAR KELĠMELER: Kindî, felsefe, din, yetkinlik.
Kindi was one of the early Islamic period philosophers. He claimed that philosophy and
religion had the same purpose in terms of their benefits for humanity. Some of the topics that
are investigated in philosophy are the unity of god, morality, the knowledge that takes humans
to be capable, and the methods that are used to achieve this knowledge; the things that are
harmful for humans, and the methodology to avoid them; the questioning of the meaning of
the entity in terms of existence, etc. When all these fields are considered, it is observed that
they are parallel to the capabilities that are aimed by the religion to be achieved by humans.
As a matter of fact, the thing that is desired by the religion is the approval of the unity of god
by humans and organizing practical life by achieving the knowledge of what is good and what
is harmful as defined by Him. Since what is good and what is harmful is a judgment made
about the existence, the questioning of the existence as a rational activity is the field of
philosophy. For the purpose of clarifying the defense of Kindi for philosophy, we will try to
define the status of the philosophy in the face of religion by focusing on the answers given by
him to the questions asked by those who opposed philosophy in the name of religion by
making use of his definition for philosophy and its methodology.
KEY WORDS: Kindi, philosophy, religion, competence.
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Yrd. Doç. Dr. Burcu Gezer ġEN
Fırat Üniversitesi / Elazığ
Ortadoğu Ülkelerinde Çocukluğun Durumu ve Çocuk Hakları Ġhlalleri
ÖZET
Çocukluk, yalnızca biyolojik bir geliĢim dönemini değil, sosyal bir yapıyı da ifade etmektedir.
Sosyal hayattaki tüm değiĢimler çocuğun hayatını doğrudan etkiler. 19. ve 20. yüzyıllar
boyunca Ortadoğu‟da büyük sosyal, siyasal ve ekonomik değiĢimler yaĢanmıĢtır. Birçok ülke
çocuk haklarının korunmasını sağlayan kapsamlı bir çocuk adalet sisteminden yoksundur.
Ortadoğu ülkelerindeki çocuklar, çoğunlukla Çocuk Haklarına Dair SözleĢme ve uluslararası
hukukta kendilerine tanınan temel haklardan mahrum kalmaktadır. Ortadoğu ülkelerinin
bazılarında liderlerinin otokratik yönetime karĢı halkın protestoları yükselmiĢ, bu protestolar
sonunda sivil ayaklanma bu ülkelerden bazıları için demokrasiye geçiĢi baĢlatmıĢtır.
Bununla birlikte diğer ülkelerde ise siyasi istikrarsızlık yüzünden silahlı çatıĢmalar
yaĢanmıĢtır. ÇatıĢma ortamında büyüyen milyonlarca çocuk benzeri görülmemiĢ hak ihlalleri
yaĢamıĢtır. Bu çocuklar Ģiddet, kaçırılma, yaralanma ve öldürülme gibi ağır ihlallere maruz
kalmıĢtır. Devrimden çıkan ülkelerde bile hala toplumsal normlardan kaynaklanan çocuk
hakları ihlalleri görülmektedir. Bu ülkelerde erken çocuk evliliği, çocuk iĢçiliği ve çocuklara
yönelik Ģiddet gibi sorunlar yaĢanmaktadır. Son yaĢanılanların gelecek neslin yetiĢkinleri olan
çocuklar üzerindeki etkisi konusunda ayrıntılı değerlendirmeler yapılması önem taĢımaktadır.
Ancak, Ortadoğu‟da son zamanlarda yaĢanılan olumsuzlukların bilimsel açıdan yeterince
araĢtırılmamıĢ olması dikkat çekicidir.
Bu araĢtırmada, Suriye, Filistin, Irak ve Lübnan‟da son yıllarda yaĢanılanların çocuklar
üzerindeki etkisi ile bölgedeki çocuk hakları ihlalleri üzerinde durulması amaçlanmaktadır.
AraĢtırmada nitel araĢtırma yöntemlerinden biri olan doküman analizi kullanılmıĢtır. Çocuk
haklarının korunması amacıyla oluĢturulmuĢ uluslararası sivil toplum örgütlerinin verileri ve
son on yılın istatistikleri doğrultusunda mevcut durum değerlendirilmiĢtir.
ANAHTAR KELĠMELER: Çocuk hakları, Çocuk hakları ihlalleri, Ortadoğu ülkeleri.
The Situation Of Childhood and Child Rights Violation in Middle Eastern Countries
ABSTRACT
Childhood not only refers to a period of biological development, but also to social building.
All changes in social life directly affect the child's life. During the 19th and 20th centuries,
great social, political and economic changes took place in the Middle East. Many countries
lack a comprehensive juvenile justice system that ensures the protection of children's rights.
Children in the Middle East countries are often deprived of the basic rights granted to them
under the Convention on the Rights of the Child and international law.
In some of the countries of the Middle East, the protests of the leaders against the autocratic
rule have been raised, and at the end of this protest civil revolt initiated the democracy
transition for some of these countries. However, in other countries, there have been armed
conflicts due to political instability. Millions of children growing up in a conflict environment
are experiencing unprecedented rights violations. These children have been subjected to
severe violations such as violence, kidnapping, injury and killing. Even in countries emerging
from the revolution, violations of children's rights still emerge from social norms. These
countries have problems such as early child marriage, child labor and violence against

children. It is important to make detailed assessments on the impact of recent experiences on
children, the next generation of adults.
However, it is noteworthy that the recent negative developments in the Middle East have not
been researched scientifically enough. In this research, it is aimed to focus on the effects of
the recent years on children in Syria, Palestine, Iraq and Lebanon and the child rights
violations in the region. Document analysis, one of the qualitative research methods, was used
in the research. The present situation has been evaluated in the light of the data of
international NGOs established for the protection of children's rights and statistics of the last
decade.
KEY WORDS: Children's rights, Child rights violations, Countries in the Middle East.
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Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bakır ġENGÜL
Bitlis Eren Üniversitesi / Bitlis
BeĢir Ayvazoğlu‟nun Geleneğin DireniĢi Adlı Eserinde Kültür-Sanat Dünyamız
ÖZET
Günümüz Türkiye‟sinin entelektüellerinden BeĢir Ayvazoğlu‟nun 1996 yılında kaleme aldığı
Geleneğin DireniĢi adlı eser, kültür-sanat dünyamızın Ģekillenmesinde doğrudan müdahaleleri
ve bu müdahalelere direnen geleneksel kültür unsurlarını odağa alır. Gelenek ve geleneğe
dayatılan yaklaĢımların karĢılaĢtırmalı bir analizini yapan yazar, geleneğin dayatmalar
karĢısında yine kendisini var eden kültürden ve medeniyetten beslenerek dönüĢtüğü üzerinde
durur. „Tarihsellik‟ kavramına vurgu yapan yazar, özellikle her medeniyetin kendine ait bir
yaĢam biçimi ortaya koyduğunu belirtir. Özentinin ya da medeniyet değiĢtirmenin
gerekliliğine olan inancın doğurduğu çeĢitli dayatmalardan söz edilir. Dayatmacı yaklaĢım,
toplumsal hafızada birçok hasara neden olsa da geleneksek hafıza, dayatmalara karĢı güçlü bir
karĢı duruĢ sergiler. Ait olduğu medeniyetin kökleri üzerinde bir savunma mekanizması
geliĢtirir. Zira köksüz bir temele yaslanan dayatmacı anlayıĢlar, her alanda olduğu gibi
edebiyatta da kalıcı olmayacak ve sığ ürünler verecektir.
Bu yüzden de bu anlayıĢa mensup yazarların kalıcı olmayacağını/ olmadığını iddia eden
Ayvazoğlu, sanat anlayıĢlarının ait olunan medeniyetlerin özünde olan farklılıklardan
beslendiğine vurgu yapar. Sanatı „güzel ve çirkin‟ odaklı değerlendiren kimi Batılı sanat
anlayıĢlarından farklı olarak bizim dünyamızda veya medeniyetimizde asıl olan mutlak
güzellik olduğundan çirkinlik yoktur. Her Ģey güzel ile kaimdir. Zira her Ģey güzelde tamama
erecektir.
ANAHTAR KELĠMELER: BeĢir Ayvazoğlu, Medeniyet, Kültür, Sanat, Edebiyat.
Our Cultural and Artistic Aura in Besir Ayvazoglu‟s Gelenegin Direnisi
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Yrd. Doç. Dr. Nesrin TEKĠN
Gazi Üniversitesi / Ankara
Çeviride Kültürel Unsurların Aktarımı Üzerine Bir Ġnceleme: Orhan Pamuk‟un “Ġstanbul
Hatıralar ve ġehir” Örneği
ÖZET
Tarihini, insanoğlunun varoluĢuna kadar dayandırabileceğimiz çeviri, farklı dillerden
insanların anlaĢmasını ve farklı kültürlerin etkileĢimini sağlayan bir iletiĢim aracı olarak
görülmektedir. Buradan hareketle hemen hemen tüm yapıtları çeĢitli dillere çevrilmiĢ olan,
Türk edebiyatı ve kültürünü yurtdıĢına tanıtan Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk‟un “Ġstanbul
Hatıralar ve ġehir” adlı eserinin Fransızca ve Ġngilizce çevirilerinde kültürel öğelerin kaynak
dilden erek dillere aktarılmasının, Javier Franco Aixelá‟nın kültürel öğelerin çeviri stratejileri
temel alınarak karĢılaĢtırmalı olarak incelenmesi amaçlanmaktadır. ÇalıĢmamızın kaynak
kitabı “Ġstanbul Hatıralar ve ġehir”, Yapı Kredi Yayınlarından 2004 yılında 4. baskı olarak
çıkarılmıĢtır. Kaynak kitabın karĢılaĢtırmalı incelemesinin yapılacağı çevirileri ise, 2007
yılında Paris‟te bulunan Gallimard Yayınevi‟nden basılmıĢ ve SavaĢ Demirel, Valérie GayAksoy, Jean-François Pérouse tarafından çevirisi yapılmıĢ “Istanbul Souvenirs d‟une ville”
adlı Fransızca kitap ve Londra‟da bulunan Faber and Faber Limited Yayınevi‟nden 2005
yılında basılmıĢ ve Maureen Freely tarafından çevrilmiĢ “Istanbul Memories and The City”
adlı Ġngilizce kitaptır.
“Kültüre-özgü öğeler” ifadesini kullanan Javier Franco Aixelá, çeviriyi karmaĢık bir yeniden
yazım süreci olarak nitelendirmekte ve çeviri sürecinde kültürel öğelerin aktarımında 11 adet
stratejiye baĢvurmaktadır. ÇalıĢmamızda, çevirmenlerin, erek dillere(Fransızca-Ġngilizce)
kazandırdıkları eserin çevirisi sürecinde kaynak metne yaklaĢımları ve baĢvurdukları
stratejiler belirlenmeye çalıĢılacaktır.
ANAHTAR KELĠMELER: Çeviribilim, çeviri stratejileri, kültürel öğeler, Orhan Pamuk,
Javier Franco Aixelá, Ġstanbul Hatıralar ve ġehir.
An Analysis on the Transfer of the Cultural Elements in Translation: The Case of “Ġstanbul
Hatıralar ve ġehir” by Orhan Pamuk
ABSTRACT
The act of translation, which can be rooted back to the beginning of the humankind, is
considered as a communication tool enabling the interconnection between different cultures
and between people from different languages. Starting from this point of view, this study aims
to comparatively analyze the English and French translations of the “Ġstanbul Hatıralar ve
ġehir” by Nobel-winning author Orhan Pamuk, whose books have been translated to many
languages introducing Turkish literature and culture to the international platforms. The study
is based on the transfer of the cultural elements from source language to target languages in
the light of the translation strategies put forward by Javier Franco Aixelá. The source text,
“Ġstanbul Hatıralar ve ġehir” was published as the fourth edition by Yapı Kredi Publishing in
2004. The translations to be analyzed are “Istanbul Souvenirs d‟une ville”, translated by SavaĢ
Demirel, Valérie Gay-Aksoy, Jean-François Pérouse and published in 2007 by Gallimard
Publishing in Paris, and “Istanbul Memories and The City”, translated by Maureen Freely and
published in 2005 by Faber and Faber Publishing in London.

Javier Franco Aixelá, utilizing the concept of “culture-specific items”, defines the act of
translation as a complex rewriting process and refers to 11 translation strategies regarding the
translation act. This study aims to determine the translators‟ attitude towards the source
culture during their translation process into target languages (French-English) and the
strategies utilized by the translators.
KEY WORDS: Translation studies, translation strategies, cultural elements, Orhan Pamuk,
Javier Franco Aixelá, Ġstanbul Hatıralar ve ġehir.
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Sema TIĞLIOĞLU
Süleyman Demirel Üniversitesi
Atrium boyutlarının taĢıyıcı sistem davranıĢına etkileri
ÖZET
Konstrüksiyonda mekânsal boĢlukların avantaj dezavantaj ve taĢıyıcı sisteme olan etkisinin
incelenerek yapıda oluĢturduğu önem üzerinde durulmuĢturve atrium kavramı tanıtılmıĢtır.
ANAHTAR KELĠMELER:
iĢlevsellik, ekonomik seviye

atrium, avlu, optimizasyon ,strüktür, konstrüksiyon, boyut,
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Okut. Yunus TĠKER
Hakkari Üniversitesi / Hakkari
HAM ROMANDAN TAM ROMANA: “SĠRĠUS MUHAFIZLARI RASPUTĠN‟ĠN
YÜZÜĞÜ” ROMANININ YARATIM SÜRECĠ
ÖZET
Makale, gazete haberi, tarih kitabı, din kitabı, roman, hikâye, Ģiir vb. anlatı türlerinden
birkaçını kapsamaktadır. Ġnsanların iletiĢim kurmak için geliĢtirdikleri anlatılar, kiĢilerin amaç
ve ihtiyaçlarına göre sayısız Ģekilde alt türler oluĢturabilirler. Burada bizim için önemli olan,
edebiyatın kapsam alanına giren anlatı türleridir. Edebiyatın olanakları içinde yaratılan türler,
“kurmaca anlatı” olarak karĢımıza çıkarlar. Kurmaca anlatıları diğer anlatılardan ayıran en
belirgin özelliği ise; anlatının oturtulduğu düzlemdeki ana unsurların (zaman, mekân, Ģahıs)
kurgulanmıĢ, yani hayali olarak yaratılmıĢ olmasıdır. Öte yandan kurmaca anlatılar içerisinde
Ģüphesiz en geniĢ hacim ve olanaklara sahip olanı ise romandır.
Peki, bir yazar romanını kurgularken/yaratırken nasıl bir serüvene atılır? Kurguladığı anlatının
bir tohum olarak belirmesi, bu tohumun filizlenmesi, dallanıp budaklanması süreci nasıl
geliĢmektedir? Roman, geliĢim süreci içerisinde bir değiĢime uğramakta mıdır? Bu vb. sorular
ıĢığında “Sirius Muhafızları Rasputin‟in Yüzüğü” romanında, yazar ve editörün romanın
yaratım sürecinde izlemiĢ oldukları tutum ortaya konularak romanın ham hâlinden tam hâline
kadar olgunlaĢma aĢamaları dikkatlere sunulmaya çalıĢılacaktır.
ANAHTAR KELĠMELER: Yazar, Editör, Anlatı, Kurmaca Anlatı, Yaratıcı Yazarlık
FULL NOVEL FROM RAW NOVEL: CREATĠON PROCESS OF NOVEL “SĠRĠUS
MUHAFIZLARI RASPUTĠN‟ĠN YÜZÜĞÜ”
ABSTRACT
Articles, newspaper news, history books, religious books, novels, stories, poetry, etc. it
includes several form of the narrative genres. Depending on the purpose and need of the
person, narratives that are developed to communicate can form countless sub forms. What is
important for us here are the types of narratives that fall within the scope of literature. Genres
created in the possibilities of literature come out as “narrative fiction”. The most distinctive
feature that distinguishes fictions from other narrative fictions is; the main elements (the time,
space, person) of the plane on which the narrative is placed is fictional in other words it is
imaginatively created. Among various forms of narrative fictions novels undoubtedly have the
largest volumes and possibilities. Then, what kind of adventure does author embark when
constructing a novel?
How does the process of writing the narrative of the author as a seed, the sprouting of this
seed, and the process of branching out are developing? Does the novel undergo a change
within the development process? In the light of these questions, in the novel “Sirius
Muhafızları Rasputin‟in Yüzüğü” the author and the editor‟s followed attitude in the process
of creation will be revealed and stages from raw form to maturity will be presented.
KEY WORDS): Author, Editor, Fiction, Narrative Fiction, Creative Writing
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Asil S. TUNCER
Dokuz Eylül Üniversitesi / Ġzmir
ASALA TERÖR ÖRGÜTÜ
ÖZET

:

On dokuzuncu yüzyıldan yirminci yüzyıla girerken bağımsız olma çabaları içine giren
Osmanlı tebaalarından Ermeniler önceleri fikir düzeyinde olan „Hayali Büyük Ermenistan‟
emellerini silahlı mücadele dönüĢtürüp Türk siyaset adamları ve devamında Türk dıĢ
temsilciliklerini hedef aldılar. I. Dünya SavaĢı süresinde baĢlayan tedhiĢ hareketleri, Türkiye
Cumhuriyeti‟nin kurulmasından yaklaĢık elli yıl sonra yeniden baĢladı. Özellikle 1973-1983
yılları arasında Türk dıĢ temsilciliklerine yoğun terör saldırılarında bulunan Ermeni
teröristlerin kurduğu örgütlerin baĢında ASALA gelmekteydi.
ASALA, Ermeni tedhiĢ hareketleri sürecinde hemen hemen en etkin olanıydı. 80‟li yıllarda
artarak devam eden Ermeni terörünün baĢ temsilcisi ASALA‟nın Türk diplomatları ve dıĢ
temsilciliklerine yönelik saldırılarını bazen de diğer ülke terör örgütleriyle iĢbirliğine giderek
gerçekleĢtirdi. Dolayısıyla söz konusu bu örgütlerin faaliyetleri de çoğunlukla ASALA
örgütyle paralel ve bağlantılı gerçekleĢti. 1973‟teki ABD‟deki Santa Barbara cinayeti
ASALA‟ya esin kaynağı teĢkil etmiĢ, bundan sonra baĢlayan saldırıların en Ģiddetlisi ve daha
ses getireni ise 1983‟teki Orly Baskını olmuĢtur.
ANAHTAR KELĠMELER: ASALA, Ermeni Terörü, Agopyan, DıĢ Temsilcilcilik,
Diplomat, Terörist
ABSTRACT ( Ġngilizce Özet): When entering into the twentieth century from the ninth
century, the Armenians who were Ottoman nations have targeted Turkish politicians and
Turkish foreign representatives which formerly was in the field of opinion of 'Imaginary
Greater Armenia' and independence but later turned into an armed struggle and attacks. The
Initiated terror movements during World War I, restarted after the establishment of the
Republic of Turkey, nearly fifty years later. Especially between the years of 1973-1983. At
the beginning of the 80‟s, ASALA, terrorist organization founded by Armenians mostly
realized their terrorist attacks towards Turkey's foreign missions and diplomats in cooperation
with other terror groups all over the world. SALA, the actions of Armenian therapy were
almost active. ASALA's chief representative of the Armenian Terrorism, which continued
increasingly in the 1980s. Therefore, the activities of these organizations were mostly parallel
and connected to the ASALA organization. In 1973, the murder of US Santa Barbara was a
source of inspiration for ASALA, and the Orly raid in 1983 was also the most violent of
attacks and more echoed one.
KEY WORDS: ASALA, The Armenian Terror, Agopyan, Foreign Missions, Diplomat,
Terrorist
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ABD‟nin Asya- Pasifik Politikası Bağlamında Çin‟e Yönelik Temel Güvenlik Parametreleri
ÖZET
Soğuk SavaĢ sonrasında küresel ve bölgesel güvenlik algılamaları değiĢmiĢ ve Sovyetler
Birliği‟nin yıkılmasıyla birlikte Amerika BirleĢik Devletleri tek kutuplu dünya düzenini ilan
etmiĢtir. Siyasi, askeri ve ekonomik gücüyle küresel oyun kurucu rolünü daha da artırmak
isteyen ABD, 1990 sonrası Asya Pasifik bölgesindeki ekonomik kalkınmaya kayıtsız
kalamamıĢtır.
Küresel sermayenin batıdan doğuya kaymasını yakından takip eden ABD, Asya Pasifik‟i
mihver bölge olarak ilan etmiĢtir. Özellikle Çin‟in inanılmaz bir hızla kalkınması, bölgenin
lokomotif gücü olmasını sağlamıĢtır. Bölgesindeki ülkeler ile karĢılıklı bağımlılık içerisine
giren Çin, buna paralel olarak siyasal ve askeri etkinliğini de artırmaktadır. Ulusal çıkarları
gereği bölgesindeki etkisini kaybetmek istemeyen ABD, Çin‟i hem bir tehdit unsuru olarak
görmekte hem de Çin‟e karĢı müttefiklerinin daha bağımsız hareket edebilmesinin yollarını
aramaktadır.
Fakat Çin‟e karĢı eli zayıf olan ABD, Ģimdilik sadece askeri gücü ile bölgede denge unsuru
sağlamayı sürdürebilmektedir. Bu çalıĢma, ABD‟nin hem Asya Pasifik bölgesindeki
çıkarlarını koruyabilmek hem de Çin‟in hızlı yükselmesini önleyebilmek için geliĢtirdiği
siyasal, ekonomik ve askeri güvenlik parametreleri ele alınacaktır. Bu önlemlerin ne kadar iĢe
yaradığı da ayrıca sorgulanacaktır.
ANAHTAR KELĠMELER: Asya Pasifik, ABD, Yükselen Çin, Güvenlik, DıĢ Politika.
The Basic Security Measures of the USA against China in the Context of Asia Pacific Policy
ABSTRACT
After the Cold War, global and regional security perceptions have changed and the USA has
declared its unipolar world order following the collapse of the Soviet Union. US, aiming to
dominate its global order role with its military and economic power, has not been indifferent
to the economic growth in Asia Pacific after 90s. Closely following the shift of global capital
flows from West to the East, the USA has declared the Asia Pacific as “pivot”. In particular,
the development of China at an incredible pace has made it the locomotive power of the
region. China, which is interdependent with the other countries in the region, is also
increasing its political and military effectiveness concordantly.
The US, which does not want to lose its influence in the region due to its national interests,
regards China as a threat and seeks ways for its allies to make them act more independently
against China. However, the US, which is weak in terms of interdependence against China,
can only maintain a balance in the region with its military power.

This study will focus on the political, economic and military security parameters that the US
has developed both to protect its interests in the Asia Pacific region and to prevent the rapid
rise of China. The extent to which these measures can work will also be questioned.
KEY WORDS: Asia Pacific, the USA, the Rise of China, Security, Foreign Policy.
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1935-1936 Seneleri Polis TeftiĢleri: Türkiye‟de Karakolların Durumu ve Polislik Faaliyetleri
ÖZET
Emniyet ĠĢleri Umum Müdürlüğü‟nün 1935 ve 1936 senelerinde ülke genelindeki karakolları
denetlemesi sonucu hazırlanan ve hizmete mahsus olarak basılan Polis TeftiĢleri adlı eser
Türk Polis Tarihi açısından emsalsiz bir önem arz etmektedir. Dâhiliye Vekili ġükrü Kaya‟nın
direktifleri ile Emniyet ĠĢleri Umum Müdürlüğü tarafından yapılan teftiĢler 1937 yılında
yayına hazırlanmıĢtır. Eser ilk defa yapılan genel bir teftiĢ neticesinde ortaya çıkmıĢtır. 366
sayfa ve üç haritadan oluĢan eserde 57 il ve 356 ilçedeki karakolların sayıları ve fiziki Ģartları;
sıralı amir, memur ve bekçilerin sayıları ile disiplin, kıyafet ve teçhizatı, sağlık durumu,
madun ve mafevk arasındaki münasebet, memurların halk ile münasebeti ve halk nazarında
vaziyeti, memurların mesleki bilgileri hakkında tespit ve yorumlar yapılmıĢtır.
Eserde bilhassa siyasi suçlar olmak üzere tüm suçlara dair istatistiki bilgilerin yanı sıra siyasi,
sosyal ve ekonomik alanda faaliyette bulunan kiĢilerin ve kurumların kayıtlarına atıflar
yapılmaktadır. Tebliğde Polis TeftiĢleri üzerinden, güvenlik politikalarının ve resmî
ideolojinin pratikteki yansıması gözlemleneceği gibi, ülke genelinde polisin yakın bir takip ve
fiĢleme faaliyeti içerisinde olduğu da gözlemlenecektir.
ANAHTAR KELĠMELER: Polislik, Türk Polis TeĢkilatı, TeftiĢ, Kent ve Suç, Polis
Ġstatistikleri

1935-1936 Police Inspections: The Situation of Police Stations and Policing Activities in
Turkey.
ABSTRACT
The work titled Polis TeftiĢleri that was prepared by the result of Emniyet ĠĢleri Umum
Müdürlüğü‟s (General Directorate of Security) inspections of countrywide police stations in
years of 1935 and 1936 and pressed restrictedly presents a unique importance in terms of
Turkish Police History. The inspections that made by Emniyet ĠĢleri Umum Müdürlüğü
(General Directorate of Security) with directives of Home Secretary ġükrü Kaya were edited
in 1937. The work came up as a result of a general inspection that was made for the first time.
In the work that comprises 366 pages and three maps was made detections and comments
about numbers and physical conditions of police stations in 57 provinces and 356 districts; the
numbers of ordered chiefs, civil servants and wardens with discipline, uniform and
equipment, state of health, relationship between subordinate and superordinate (upper), civil
servants‟ relationship between folk and their conditions in the eyes of folk, civil servants‟
professional knowledge.
The work cited to records of people and institutions are engaged in political, social and
economic fields along with statistical informations about all offences (guilts) especially
political offences. In the paper over Polis TeftiĢleri, security policies and official ideology‟s

reflection will be observed in practice as police is in a close follow-up and profiling operation
countrywide too.
.
KEY WORDS: Policing, Turkish National Police, City and Crime, police statistics
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Mukaddime‟nin Bilimsel Objektiflik Ġddiası Açısından Değerlendirilmesi
ÖZET
Objektiflik meselesi sosyal bilimlerin en büyük açmazlarından birisidir. Bilimin, özellikle de
sosyal bilimlerin objektif olabileceğini ve olması gerektiğini savunan yaklaĢımlar günümüzde
inandırıcılığını yitirmiĢtir. Bu nedenle bilim ve değer iliĢkisinin nasıl olması gerektiği
hususunda gözler yeni ufuklara çevrilmiĢtir. Bu çalıĢmada, Ġbn-i Haldun‟un ünlü eseri
Mukaddime‟de dikkat çeken bazı değer yargıları üzerinde durulacak ve söz konusu eser,
bilimsel objektiflik iddiası açısından değerlendirilmeye çalıĢılacaktır. Bu bağlamda, (i)
Mukaddime‟nin ortaya çıkıĢ sürecine yönelik (eserin amaç, konu ve yönteminin belirlenmesi
ile ilgili süreçlere iliĢkin) değerler, (ii) Ġbn-i Haldun‟un bazı ahlaki değerlendirmeleri, (iii)
Ġbn-i Haldun‟un Ġslam‟a ve Ehl-i Sünnet‟e olan bağlılığından kaynaklanan bazı tutumları ele
alınacaktır.
Böylece, bu büyük Müslüman düĢünürün konuya iliĢkin tavrının, sosyal bilimlerdeki söz
konusu açmazın aĢılması noktasında bize yeni ufuklar açması ümit edilmektedir.
ANAHTAR KELĠMELER: Ġbn Haldun, Objektiflik, Bilim, Değer
An Evaluation of Muqaddimah with regard to the Claim of Scientific Objectivity
ABSTRACT
The problem of objectivity is one of the biggest predicament in social sciences. At the present
time the approaches which assert sciences -especially social sciences- can and must be
objective are lost their credibility. Fort this reason the glances are turned to new horizons
about how the relationship between science and value should be. In this article, it will be
noted some striking value judgements in Ibn Khaldun‟s famous work Muqaddimah and will
be tried to evaluate the work with regard to the claim of scientific objectivity. In this context,
(i) the values about the process of formation of Muqaddimah (the process of determination of
the aim, subject and method of work), (ii) the value judgements that Ibn Khaldun commits on
moral grounds, (iii) Ibn Khaldun‟s some attitudes arising out of his loyality to Islam and
Ahlus Sunnah will be dealt.
Thus, it will be expected that this great Muslim thinker‟s attitudes about the subject will open
new horizons for us to solve the predicament in question in social sciences.
KEY WORDS : Ibn Khaldun, Objectivity, Science, Value
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Osmanlı Sultanı II. Abdülhamit‟in ġeyhi: Muhammed Zâfir el-Medenî ve Tasavvuf AnlayıĢı
ÖZET
ġâzeliyye-Medeniyye tarikatı Ģeyhi Muhammed Zâfir el-Medenî 1829‟da
Trablusgarp‟ın Mısrâte kasabasında doğmuĢtur. Muhammed Zâfir dinî ilimleri babasından
tahsil ettikten sonra Tunus ve Cezayir‟e gitmiĢ, ardından Medine‟ye geçip burada iki yıl
ikamet etmiĢtir. ġâzeliyye-Derkāviyye tarikatının Medeniyye kolunun kurucusu olan babasına
intisap ederek hilâfet almıĢ ve onun ölümünün (1847) ardından ġâzeliyye-Medeniyye tarikatı
Ģeyhi olarak irĢad faaliyetlerine baĢlamıĢtır. Bu dönemde Medeniyye tarikati Trablus, Tunus,
Fizan, Mısır, Suriye ve Hicaz‟da yayılmıĢtır.
ġeyh Zâfir‟in nüfuzu 1860‟lı yıllarda giderek artmaya baĢlamıĢ ve 1870‟te Ġstanbul‟da
Pertevniyal Vâlide Sultan‟ın iltifatına mazhar olan kardeĢi Hamza Zâfir ve Mahmud Nedim
PaĢa‟nın tavsiyesiyle Ġstanbul‟a davet edilen ġeyh Zâfir, Osmanlı ileri gelenlerinin yanı sıra
ġehzade Abdülhamid ile tanıĢmıĢtır. Abdülhamid, ġeyh Zâfir‟den çok etkilenmiĢ ve ona
intisap etmiĢtir. Abdülhamid‟in güvenini kazanan ġeyh Zâfir‟in padiĢahla kurduğu sağlam
iliĢki ve muhabbet çerçevesinde Unkapanı‟ndaki Balmumcu Tekkesi yeniden inĢa edilmiĢ,
BeĢiktaĢ‟ta Ertuğrul Tekkesi yaptırılmıĢtır. II. Abdülhamid‟in isteğiyle vefatına kadar (2 Ekim
1903) Ġstanbul‟da kalan ġeyh Zâfir, Müslümanların içinde bulunduğu problemlere duyarsız
kalmamıĢ, ümmetin kurtuluĢunun yegâne kaynağı olarak gördüğü Osmanlı Devleti‟ni ve
Halife Abdülhamid‟in “Ġslam Birliği” siyasetini etkin kılmak için baĢta Kuzey Afrika olmak
üzere Suriye, Mısır gibi yerlerde nüfuzunu kullanarak halkın sömürgeci devletlerle mücadele
etmesini sağlamıĢtır.
Muhammed Zâfir el-Medenî tasavvuf anlayıĢını Allah‟ın ve Peygamber‟in emirlerine
uymak Ģeklinde özetlemiĢtir. Bu esas doğrultusunda hareket ederek Mısrâte‟de baĢlayan ve
Ġstanbul‟da nihayete eren ilim-irĢad yolculuğunda mürĢitlik görevinin gereği olarak insan
yetiĢtirmeye ve sünnî tasavvufun esaslarını yerleĢtirmeye çalıĢmıĢtır. Tebliğimizde, Zafir elMedenî‟nin hayatı, Osmanlı Devleti‟nin bekası için yaptığı hizmetler, eserleri ve tasavvuf
anlayıĢı hakkında bilgi verilecektir.
ANAHTAR KELĠMELER: Muhammed Zâfir el-Medenî, II. Abdülhamid, Tasavvuf,
Medeniyye
Sultan II. Abdulhamit's Sheikh: Muhammad Zafir al-Madani and His Understanding of
Sufism

ABSTRACT
The Shazaliyya-Madaniyya sect Shaykh Muhammad Zafir al-Madani was born in
1829 in the town of Misurata in Tripoli. Muhammad Zafir went to Tunisia and Algeria after
he collected religious sciences from his father, then went to Medina and resides there for two
years. He took the Khilafah by introducing himself to his father who was the founder of the

Madaniyya sect of the Shazaliyya-Derkaviyya order after his death (1847) and began his
activities as Shazaliyya-Madaniyya order shaykh. In this period, the order of Madaniyya
spread in Tripoli, Tunisia, Fizan, Egypt, Syria and Hijaz.
Sheikh Zafir‟s influence began to increase gradually in the 1860s and was invited to
Istanbul by the recommendation of his brothers Hamza Zafir and Mahmoud Nedim Pasha,
who had been the compliments of Pertevniyal Valide Sultan in Istanbul in 1870, besides the
Ottoman elders he met the prince Abdulhamid. Abdulhamid was very impressed by Shaykh
Zafir and engaged to him. The Balmumcu Lodge in Unkapanı was rebuilt and the Ertuğrul
Lodge was built in BeĢiktaĢ on the basis of the strong relationship and conversation between
Sheikh Zafir who gained the trust of Abdulhamid. Sheikh Zafir, who lived in Istanbul until the
death of (2 October 1903) for request of II. Abdulhamid. He was not insensitive to the
problems that Muslims were in, had enabled the people to struggle with the colonial states by
using his influence in places such as Syria and Egypt, especially in North Africa, in order to
make effective the Ottoman Empire, which he regarded as the sole source of the salvation of
the ummah and the policy of "Islamic Union" of the Caliph Abdulhamid
Muhammad Zafir al-Madani summarized the concept of mysticism in the form of
following the orders of Allah and the Prophet. By acting in this direction, he tried to establish
the principles of Sunni mysticism and human training as the necessity of his guide duty in the
journey of science which started in Misurata and ended in Istanbul. In our communique, will
be given information about Zafir al-Madani's life, services he made the for the Ottoman
Empire's reign, his works and understanding of sufism,
KEY WORDS: Muhammed Zafir al-Madani, II. Abdülhamid, Sufism, Madaniyya
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Yeni Rejime Muhalif Bir Güç Olan Prens Sabahattin ve Fikirlerinin Elit Teorisi
Perspektifinde Değerlendirilmesi
ÖZET
19. yüzyıldan itibaren devleti kurtarmaktan baĢka çare olmadığı, Osmanlı aydınının temel
problematiği haline gelmiĢtir. Jön Türkler, bilim ile bir milletin kurtuluĢunu sağlama
mücadelesinde, kendilerine en uygun düĢen fikir sistemi olan “Sosyal Darwinism” ile
toplumu açıklama yöntemini seçmiĢlerdi. Prens Sabahaddin de bu süreçte sosyal darwinismi
anlamanın ve uygulamanın gereklerini fikirleri ile açıklamaya çalıĢmıĢ isimlerdendir.
Dönemin toplumu modernleĢtirici misyonunu üstlenen politik elitist seçkinleri bireyin toplum
içindeki geliĢmeye daha çok müdahale etmesi gerektiğini savunan fikirlere de açıktılar.
Böylece Türk siyasal hayatına yön veren önemli bir rol de üstlenmiĢlerdir. Bu nedenle
Osmanlı demokratikleĢme sürecinde modernleĢmenin en önemli itici güçlerinin baĢında
politik elitlerin olduğunu söylemek mümkündür.
Türk siyasal hayatının geliĢim çizgisinde, savunduğu farklı fikirleri ile önemli bir yer tutan
Prens Sabahaddin, demokratikleĢme sürecine büyük katkılar sağlamıĢ politik elitler arasında
yer almaktadır. Bu bağlamda çalıĢmanın temel problematiği de 19. yüzyılın sonlarında
hareketlenmeye baĢlayan Türk siyasal hayatında oluĢan yeni rejime muhalif güçlere bir örnek
olarak Prens Sabahaddin‟i ve fikirlerini elit teorisi perspektifinde değerlendirmektir.
ANAHTAR KELĠMELER: Elit Teorisi, Politik Elitler, Türk Siyasal Hayatı,
DemokratikleĢme Süreci, Prens Sabahattin.
An Opposing Power to the New Regime, Prince Sabahaddin and His Ideas in Perspective of
Elite Theory
ABSTRACT
From the 19th century, it became the basic problem of the Ottoman intellectuals that there
was no alternative but to save the state. In the struggle to provide the liberation of a nation
with science, the Young Turks chose the method of public expression with “Social
Darwinism” which was the idea system best suited for hem. In this process, Prince
Sabahaddin also tried to explain the needs of understanding and implementing social
Darwinism with his ideas. The political elitists who undertook the modernizing mission of the
society, were also open to ideas that argue that the individual should have intervene more in
the development of society. Thus, they played an important role in directing. For that reason,
it is possible to say that political elites were among the most important driving forces of
modernization in Ottoman democratization process.
Prince Sabahaddin, who had an important place in the development of Turkish political life
with his different ideas, was among the political elites who made great contributions to the
democratization process. In this context, the basic problem of the study is evaluate Prince
Sabahaddin and his ideas in the perspective of the elite theory as an example of opposing
Powers to the new regime that emerged in the Turkish political life that started to move in the
late 19th century.
KEY WORDS: Elit Theory, Political Elites, Turkish Political Life, Democratization Process,
Prince Sabahaddin.

&&&&&&&&
Dr. Ahmet USLU
Dumlupınar Üniversitesi / Kütahya
ERDEM BAYAZIT‟IN ġĠĠRLERĠNDE KULLANILAN
ĠMGELERÜZERĠNE BAZI DĠKKATLER
ÖZET
Son dönem Türk Ģiirinin önemli isimlerinden biri olan Erdem Bayazıt, Ģiirlerinde modern
hayat tarzlarını sorgulayarak geleneğe bağlı yeni bir hayat tarzı oluĢturma amacını güder.
ġair, bu amacını oluĢtururken geniĢ bir imge dünyasından yararlanır. Hakikati aramaktan
ziyade göstermek Bayazıt‟ın Ģiirlerinin karakteristik özelliğini oluĢturur. Ġmgeler bu konuda
Ģair için önemli bir araçtır. Somut – soyut ikileminde somuttan soyuta ve geleneğe açılan bir
anlam yapısının benimsendiği Ģiirlerde kullanılan imgeler sistematik bir bütünlük gösterir.
Bayazıt, imgeleri kullanırken zaman zaman okurun bilinçaltına da seslenir.
Somut düzlemden soyuta geçiĢ için kullanılan imgeler, Ģiirin gelenekle bağını kuran önemli
göstergeler olarak da görülebilir. Bu çalıĢmada Bayazıt‟ın Ģiirlerinde imgelerin kullanımı ve
Ģiirlerdeki iĢlevi üzerinde durulacaktır. ġairin zamanla değiĢen Ģiir anlayıĢına uygun olarak
imge kullanımında da görülen değiĢiklikler örneklerle gösterilmeye çalıĢılacaktır. ġehir ve
doğa tezadı üzerinde duran Bayazıt‟ın Ģiirlerinde imgelerin bu tezadı oluĢturmadaki iĢlevleri
de bu çalıĢma kapsamında ele alınacaktır.
ANAHTAR KELĠMELER: Erdem Bayazıt, Son Dönem Türk ġiiri, Ģiir, imge, Ģehir ve doğa
ATTENTION ON IMAGES IN ERDEM
BAYAZIT‟S POEMS

ABSTRACT
Main purpose of Erdem Bayazıt, who is among the important names of recent Turkish poems,
is to come up with a new type of lifestyle based on traditionality by questioning the modern
lives of people. The poet gets use of a broad world of images while realizing his aims.
Presenting the reality rather than looking for it is among the main characteristics of Bayazıt‟s
poems. Images are crucial means for this purpose. Images in poems that are meaningfully
overloaded in terms of abstract and concrete dichotomy presents a systematic
comprehensiveness. Bayazıt touches upon subconsciousness of the reader while using the
images.
Images, used for transmission from the concrete to the abstract, can be accepted as important
indicators of the relationship between poems and traditions. In the present study, Bayazıt‟s
use of images in his poems and their function will be examined. The changes in his usage of
images as a result of the changes in poems in time will be presented. As he focuses on
contrast between city and nature, the place of images in this contrast will be analyzed.
KEY WORDS : Erdem Bayazıt, Recent Turkis Poems, poem, image, city and nature
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ORTAÇAĞ AVRUPASINDA POPÜLER KORKU- HĠKAYELERLE HERETĠK
ĠNANIġLAR
ÖZET
Heretik, kelime anlamı olarak sapkın demektir. Heretik akımlara gelince onlar da
Ortaçağ Avrupasını etkileyen, hatta Hristiyanlığın baĢlangıcından itibaren var olan ve Haçlı
seferlerinin sürecine dahi etki eden oluĢumlardır. Bu akımlar, XII. yüzyılda daha da artmıĢtır.
Ortaçağ din adamları sapkınlığın Ģeytanın iĢi olduğuna inanıyorlardı. Kilise ve devlet, bu
konuda heretiklere karĢı hep mücadele etmiĢtir. Bu mücadelede her zaman toplumu
heretiklerden temizleme düĢüncesi bulunmaktaydı. Çünkü bu durum, toplumda korku ve
endiĢe yaratmıĢtır. Ortaçağ Avrupasının mistik havası içerisinde insanlar, lanetlendiklerini
düĢünüyorlardı.
Bu nedenle de heretikleri ortadan kaldırma sürecinde onları farklı Ģekillerde
cezalandırma yoluna gitmekteydiler. Bu cezalar, engizisyoncuların kontrolü altında yapılırken
uygulanan iĢkence yöntemleri de Ortaçağın zulüm içeren yüzünü ortaya çıkarmaktaydı. Bu
durum, sonraki yüzyıllarda toplumsal süreçlere sosyo-psikolojik açıdan etki etmiĢtir.
Dolayısıyla çok büyük tepkilerle ortaya çıkıp toplumu etkileyen bu akımlar, büyük bir iĢkence
ve zulüm sonrasında birdenbire sönmüĢlerdir.
Ancak bu süreç, ilginç hikayelere konu olmuĢtur. Bu hikayelerde Ortaçağda Avrupa
insanının yaĢadığı korku farklı betimlemelerle anlatılmaktadır.
ANAHTAR KELĠMELER: : Ortaçağ, Avrupa, Heretik Akım, Hikaye,
THE POPULAR HORROR IN THE MEDIEVAL EUROPE – HERETICAL BELIEFS
WITH STORIES
ABSTRACT
The Heretic is the heretical or deviant meaning. As for the heretic currents, also
they are formations that affected on the Medieval Europe, even those that existed since the
beginning of Christianity , acted in the process of the Crusades. These currents increased even
more in the 14th century. The medieval clerics believed that heresy was the work of the devil.
The church and the state have always struggled against heretics in this regard. In this struggle,
society was always in the thinking of clearing away from heretics. Because this situation has
created fear and anxiety in society. In the mystic atmosphere of the medieval European,
people thought they were cursed.
For this reason, they were going to punish them in different ways in the process of
removing heretics. These punishments were made under the control of the inquisitors and the
methods of torture were also revealing the persecuted face of the Middle Ages. This has
influenced socio-psychological aspects of social processes in the following centuries.
Therefore, these trends, which have emerged with great reactions and affect the society, have
suddenly extinguished after a great torture and persecution.

However, this process has been the subject of interesting stories. These stories
tell the different kinds of horror of European people in the Middle Ages.
KEY WORDS: Middle Ages, Europe, Heretic Currents, Tales.
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ORTAÇAĞ AVRUPASININ EN ÖNEMLĠ KADIN HEKĠMLERĠNDEN BĠRĠ: TROTULA
ÖZET
Ortaçağ Avrupasındaki en önemli geliĢme, Salerno tıp okulunun açılması ve
üniversitelerin ortaya çıkmasıdır. Pek çok bilim kadını üniveristeler ile yakın iliĢki içerisinde
olmuĢlardır. XI. yüzyıl boyunca, bu tıp okulunun açılması Batı‟da tıbbın canlanmasına sebep
olmuĢtur. Ve ayrıca Salerno‟nun Avrupada kiliseden bağımsız olarak açılan ilk tıp okulu
olduğu düĢünülmektedir. Bunun yanı sıra Salerno tıp oklu Avrupa‟nın ilk üniveristesi olarak
kabul edilir. Genel olarak kadınlara sınırlı haklar verilmiĢtir. Fakat bu noktada ilk kadın tıp
öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin varlığı çok önemlidir. Bu kadınlardan biri ve de ilki
Profesör Trotula olup ayrıca Trocta, Troctula ve Madam Trot olarak da çağrılmaktadır. Tam
adı, Trotula de Ruggerio.
Ve Salerno Tıp Okulunda çalıĢmıĢtır. Trotula kadın hastalıklarıyla ilgilenmiĢtir. Bu
nedenle, kadın hastalıkları ve jinekoloji konusundaki en önemli kadın uzmanlardan biridir.
Ayrıca dermatoloji ve epilepsi ile de ilgilenmiĢtir. O, diğer doktorlardan ayrıhasta ile hastanın
durumunu tartıĢmıĢtır. En önemli kitabı “The Passionibus Mulierum Curandorum-The
Diseases of Women”.
ANAHTAR KELĠMELER: : Ortaçağ, Avrupa, Tıp, Salerno, Kadın.
ONE OF THE MOST IMPORTANT WOMAN PHYSICIANS OF THE MEDIEVAL
EUROPE: TROTULA

ABSTRACT
The most important development is the openning of the Salerno medical school and the
emergence of the universities in the Medieval Europe . Many science women are in close
relationship with the university. During the 11th century,the opening of this medical school
caused to the revival of the medicine in the West. And also it is thought that Salerno was the
first medical school that was independently opened from the church. However, Salerno
Medical School is the first University of the Europe. Generally women were given limited
rights but at that point the presence of the first woman medical students and faculty members
is very important. One of those women and the first is Professor Trotula and also called
Trocta, Troctula and Madam Trot. Her full name is Trotula de Ruggerio. And she worked in
the Salerno Medical School.
Trotula was interested in diseases about woman so, she became one of the most important
specialist about woman diseases and gynecology. And also she was interested in dermatolgy

and epilepsy. She was sperated from other doctors because she discussed the patient‟s case
with patient. Her most important book is “The Passionibus Mulierum Curandorum-The
Diseases of Women”.
KEY WORDS: Middle Ages, Europe, Medicine, Salerno, Woman.
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AN ATTEMPT TO EXPLAIN CULTURAL ASPECTS OF THE INCEST TABOO IN THE
BIOLOGICAL FRAMEWORK

ABSTRACT
Incest taboo is one of the most controversial topic on which cultural and biological
explanations makes people take different positions. The disagreement on the origin of the
taboo leads to different theories stemming from both biological and cultural consequences.
These consequences are separate points on the universality problem of incest taboo. In the
biological origin, a Finnish Sociologist Edward Westermarck proposed a theory regarding that
incest taboo or avoidance was the result of natural selection which makes it universal. On the
other hand, in the cultural origin, the incest taboo is not universal, rather, it changes from
culture to culture because of social consequences such as social rules, the complexity of
societies, and how we define kinship. Due to the lack of consensus on whether incest taboo is
universal or not, it can be said that both theories are limited in meeting the needs for
answering some questions about incest taboo.
There are plenty of related sources found in from psychological, sociological, and biological
literature. The aim of this study is to show how both biological and cultural theories are
complementary to each other, or mutually supportive, not compatible by benefiting from the
methods of semantic inquiries on the concepts of incest taboo and incest avoidance. Since the
former is cultural and the latter is biological product, we may see which dimension is more
emphasized by leaving its meaning to the context.
Keywords: Incest, Taboo, Culture, Biology, Psycology, Sociology
BĠYOLOJĠK TEMELLĠ ENSEST TABUSUNU KÜLTÜREL AÇIDAN AÇIKLAMA
GĠRĠġĠMĠ
ÖZET
Ensest tabusu insanları kültürel ve biyolojik açıdan olmak üzere iki farklı açıklamaya iten en
tartıĢmalı konulardan biridir. Tabunun kaynağı konusundaki anlaĢmazlık biyolojik ve kültürel
sonuçlardan ileri gelen farklı teorilerin ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. Bu sonuçlar ensest
tabusunun yaygınlığıyla ilgili farklı noktalara iĢaret etmektedir. Biyolojik kaynaklı olduğunu
savunanlar arasında Finlandiyalı sosyolog Edward Westermarck ensest tabusunun veya
ensestten kaçınmanın evrenselliğini doğal seleksiyonun bir sonucu olduğunu gösteren bir teori
öne sürmüĢ olmakla birlikte, kültürel açıdan ise, ensest tabusunun evrensel olmadığını, aksine
sosyal kurallar, toplumların çeĢitliliği ve akrabalığı tanımlama biçimimiz gibi sosyal birtakım
etkenlerden ötürü kültürden kültüre değiĢtiğini ileri süren görüĢlerle de karĢılaĢmaktayız.
Ensest tabusunun evrensel olup olmadığıyla ilgili fikir birliği olmayıĢından, her iki bakıĢ
açısının da bu tabu hakkındaki bazı soruları cevaplama konusunda tek baĢlarına yetersiz
olduğu söylenebiliriz.

Konuyla alakalı psikoloji, sosyoloji ve biyoloji literatürlerinde pek çok kaynak
bulunmaktadır. Benim bu çalıĢmadaki amacım ise ensest tabusuyla alakalı olan biyolojik ve
kültürel teorilerin birbirlerini dıĢlayıcı değil, aksine nasıl tamamlayıcı ve destekleyici nitelikte
olduklarını ensest tabusu kavramı üzerindeki semantik araĢtırmaların yöntemlerinden
faydalanarak göstermektir. Ensest tabusu kültürel ve ensestten kaçınma duygusu biyolojik
kaynaklı olduğu için, bizler bu kavramların anlamlarını bağlamlarına bırakarak hangi yönün
daha fazla öne çıktığını görebiliriz.
Anahtar Kelimeler: Ensest, Tabu, Kültür, Biyoloji, Psikoloji, Sosyoloji
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2017 TÜRK KURULTAYI SONUÇ BĠLDĠRGESĠNE DAĠR TARĠHĠ DEĞERLENDĠRME
Özet
Türklerin bulunduğu yer anlamıyla bilinen "Türk Dünyası", geniĢ bir coğrafya anlamının
yanı sıra bu alanda yaĢayan 300 milyonluk bir kitleyi de ifade etmektedir. Ayrıca, Türk
Dünyası‟nın anlamı binlerce yıllık bir tarihe, kültüre ve medeniyete uzanmaktadır.
ĠletiĢim bağı eksikliğinden dolayı, yedi bağımsız devleti, on üç Özerk Cumhuriyeti ve
yaklaĢık elli topluluğu kapsayan Türk Dünyası, henüz ortak hareket etme yeteneği
gösterememektedir.
Türk dünyası arasında bir iletiĢim bağı oluĢturabilmek amacıyla ortak bir alfabeye ihtiyaç
duyulmaktadır, çünkü Türkçe konuĢan halkların ortak bir alfabe kullanması, siyasi, kültürel,
edebi ve ticari alanlardaki etkileĢimlerinin artacağı anlamına gelmektedir.
Toplumun manevi ve milli değerlerinin ileriye taĢınmasında dil bir köprü görevi üstlenir.
Geçen yüzyılda Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Doğu
Türkistan'da yaĢanan olaylar, ortak dil kullanımının ne derecede önemli olduğunu ortaya
koymuĢtur. XX. Yüzyılda Türk dünyasının tek bağımsız devleti olan
Türkiye
Cumhuriyeti‟nin kurucusu Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti‟nin de üyesi olduğu Türk Dünyası
ile iliĢkilerin korunmasının önemini vurgulamıĢtır.
Türk Dünyasının tarihi, dili, kültürü, meseleleri üzerine yüzyılı aĢan bir zamandan beri birçok
akademik ve fikri toplantılar düzenlenmiĢtir. Dilimiz kimliğimizdir sloganından hareketle, son
olarak 13 - 16 Kasım 2017 tarihinde Ankara'da düzenlenen “Türk Dili KonuĢan Ülkeler
Kurultayı” tarafından yayınlanan sonuç bildirgesinin, tarih bilimi açısından değerlendirilmesi
bu tebliğin amacıdır. Hatıraları, süreli yayınları, devletlerarası iliĢkileri, fikri ve bilimsel
çalıĢmaları esas alan araĢtırmamızda, Türk Dünyasının yakın geçmiĢindeki olayları
açıklanarak kısa vadeli önerilerde bulunulacaktır.
ANAHTAR KELĠMELER: Türk Dünyası, Türkçe, bağımsızlık, Kurultay, Tarih

HISTORICAL EVALUATION OF FINAL DECLARATION OF TURKISH CONGRESS IN
2017

Abstract
The "Turkish World", which is known as the place where the Turks are located, represents a
mass including 300 million in addition to a wide geography. Moreover, the meaning of the
Turkish World extends to a history, a tradition and a culture of thousands of years.
The Turkish World including seven independent states, thirteen autonomous republics and
approximately fifty communities have not had the ability to take joint action yet due to lack of
communication network.
A common alphabet is needed to create a communication network between the Turkish
World, since the use of a common alphabet by the Turkish-speaking people means that
interactions between them in political, cultural, literary and commercial areas will increase.

The language serves as a bridge to move the spiritual and national values of society forward.
Events in Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan and East Turkestan in
the last century have demonstrated that how important the use of a common language is.
Atatürk, the founder of the Republic of Turkey, which is the only independent state of the
Turkish world in the 20th century, emphasized the importance of protecting relations with the
Turkish World of which Turkey is one of members.
A large number of academic and intellectual meetings have been held on the history,
language, culture and issues of the Turkish World since centuries. The aim of this paper is to
evaluate the final declaration prepared by the latest "Turkish Speaking Countries Congress" at
Ankara on November 13-16, 2017, which is arranged with the slogan “our language is our
identity”, from the perspective of historical science. In this paper based on memories,
periodicals, intergovernmental relations, scientific and intellectual research, short-term
proposals will be presented by explaining the recent events observed in the Turkish World.
KEY WORDS: The Turkish World, Turkish, Independence, Congress, History
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Sümer Mitolojisinde Tarımsal YaĢantının Göçebe Hayat KarĢısında Yüceltilmesine Dair
Anlatımlar
ÖZET
Ġnsanların hayatı anlamlandırmasında önemli bir yer tutan inanç, yerleĢik hayatın baĢlaması
ve tapınak merkezli Ģehirlerin oluĢumuyla kurumsallaĢarak din haline dönüĢmüĢtür. Bu
dönüĢümün ilk gerçekleĢtiği coğrafyalardan biri olan Mezopotamya‟da tarımsal yaĢantının
zorunlu bir sonucu olarak ortaya çıkan yerleĢik hayat, mitoslarda tanrıların gücü kullanılarak
yücetilmiĢtir. Bu yüceltmenin, Ģehir hayatı içerisinde örgütlenmiĢ olan ruhban sınıfının
varlığının devamını sağlamak için Ģehirlerdeki insanlara yaĢantılarının tanrıların isteği
olduğunu kabullendirmek istemesinin temel hareket noktası olduğu iddia edilebilir. Sümer
mitoslarından olan, “EmeĢ ile Enten” ve “Kazmanın YaratılıĢı” olarak isimlendirilen
anlatılarda bu anlayıĢ açık Ģekilde ortaya konulmuĢtur.
EmeĢ ile Enten mitosu kurgusu itibariyle Habil ve Kabil anlatımına oldukça benzemesine
rağmen üç binden fazla dizesinin oldukça az bir kısmı okunabildiğinden mitosun tamamını
anlamak mümkün olmamaktadır. Okunabilen kısımların baĢında, Enten‟in hayvanlarını
besleyerek, EmeĢ‟in ise çiftçilik yaparak bu iki kardeĢin hayatını devam ettirdiği anlatılmıĢtır.
“Enten diĢi koyunlara kuzular, diĢi keçilere oğlaklar doğurttu, inek ve buzağıyı çoğalttı,
kaymağı ve sütü bollaĢtırdı. (…) EmeĢ, ağaçları ve tarlaları var etti, çiftliklerde ürünleri
çoğalttı.” Sonrasında bu iki kardeĢ arasında bir kavga çıkar sonrasında her iki kardeĢ kutsal
Nippur kentine giderek Tanrı Enlil‟in huzuruna çıkarak kendilerini ve yaptıkları iĢlerin
yüceliğini anlatırlar. Habil ve Kabil mitosu bir cinayetle bitmesine rağmen EmeĢ ile Enten
mitosu tanrı Enlil‟in kararını açıklaması ile nihayetlenir.
“EmeĢ ile Enten arasındaki kavgada, tanrıların sadık çiftçisi Enten, EmeĢ‟den üstün
olduğunu kanıtlar, (...) Ey Enlil baba, Ģükürler olsun sana” Tanrı Enlil‟in veya onun adına
mitosları yazdıran ruhban sınıfı mensuplarının Enten‟i EmeĢ‟e yani yerleĢik – tarımsal
yaĢantıyı, göçebe – hayvancılıkla geçinilen hayata üstün kılmasında medeniyet ölçüsü olarak
görülen yerleĢik yaĢantıyı insanların gözünde daha üst bir yere taĢımak amacı olduğu
aĢikardır. Bir diğer mitos olan Kazmanın YaratılıĢı mitosu, Tanrı Enlil‟in Mezopotma‟daki en
önemli tarım aletlerinden biri olan kazmayı yaratması ve onu kutsamasıyla baĢlamıĢtır.
Sonrasında kazma‟nın yerleĢik yaĢamın ve tarımsal faaliyetlerin nasıl temelinde yer aldığına
dair anlatımlar ile devam etmiĢtir. Bu çalıĢma, Sümer mitoslarından “EmeĢ ile Enten” ve
“Kazmanın YaratılıĢı” anlatılarını referans alarak Mezopotamya‟daki tarımsal yaĢantının
göçebe hayat karĢısında yüceltilmesine dair anlatımları derleyerek bu anlatımlar üzerinden
yorumlar üretmeyi amaçlamaktadır.
ANAHTAR KELĠMELER: Mezopotamya, Sümer, Tanrı Enlil, Göçebe Hayat, EmeĢ ile
Enten

Expressions of Canonize Agricultural Life Against Nomadic Life in the Sumerian Mythology

ABSTRACT

The belief which holds an important place in people's meaning of life has become
institutionalized into religion by the beginning of settled life and the formation of templecentered cities. In Mesopotamia, one of the first geographical regions in which this
transformation took place, the settled life that emerged as a necessary consequence of
agricultural life, was devastated by the power of the gods in mythos. It can be argued that this
glorification is the basic point of departure for people in cities to acknowledge that their lives
are the will of the gods in order to maintain the existence of the class of the clergy who is
organized in the city life.
This understanding is clearly explained in Sumer mythos which is entitled as "Enten with
Emes" and "Creation of Pickaxe". Although Emes and Enten mythic fiction is quite similar to
the Cain and Abel narratives, it is not possible to understand the entire mythos since only a
few of the more than three thousand lines can be read. At the beginning of the readable parts,
it is told that Enten from the two brothers continued their lives by feeding the animals and
Emes by farming. “Enten, made the female sheep and goats give birth to lambs, rise the
numbers of cow and calf, enlarged the skis and the milk (…) Emes, created tress and fields,
raised the number of crops.” Later a fight broke out between these two brothers, and both
brothers went to the holy city of Nippur and went to the presence of God Enlil and told them
the glory of themselves and the works they did. Although the Cain and Abel myths end with a
murder, the myth of EmaĢ and Enten is concluded with the explanation of god Enlil's
decision.
"In the battle between EmaĢ and Enten, the loyal farmer of the gods proves that the Enten is
superior to EmaĢ, (...) O Enlil father, thank you" It is obvious that the members of God Enlil
or the members of the clergy who print myths on his behalf are intended to move higher in the
eyes of established inhabitants who are regarded as a measure of civilization in making the
Enten superior to Emas, the resident agrarian, nomadic, livestock survivor. Another myth is
the myth of Kazman's Creation, in which God Enlil begins to create and embrace her, which
is one of the most important agricultural tools in Mesopotamia. It continues with explanations
as to how digging took place on the basis of the established life and agricultural activities. The
purpose of this study is to compile the narratives about the glorification of agricultural life in
Mesopotamia against the nomadic life with reference to the Sumer mythos, "EmaĢ and Enten"
and "Creation of Kazman".
KEY WORDS: Mesopotamia, Sumerian, God Enlil, Nomadic Life, Emes and Enten
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“KÜRK MANTOLU MADONNA” ROMANINDA SANATSAL DOLAYIM VE KENDĠSĠ
OL(A)MAYAN ĠNSAN
ÖZET
Türk edebiyatında daha çok hikâyeci kiĢiliği ile öne çıkan Sabahattin Ali‟nin romantik bir
kurgu ile kaleme aldığı “Kürk Mantolu Madonna” isimli romanı, “Kuyucaklı Yusuf” ve
“Ġçimizdeki ġeytan” ile birlikte roman türünde verdiği üç eserden biridir. Yazarın
otobiyografisinden önemli oranda izler taĢıyan roman, Raif Efendi‟nin kitap ve resim
tutkusunun sebep olduğu sanatsal içe kapanmayı konu edinir. Çocukluğundan itibaren diğer
insanlarla arkadaĢlık etme konusunda ciddi sıkıntılar çeken Raif Efendi, yalnızlığını kitap ve
resme sığınarak aĢmaya çalıĢır. Kitapları ve resim, onun için bir düĢsel sığınma alanı olur. Ne
var ki bu sığınıĢ, bir süre sonra onu yaĢamın dinamizminden koparacak ve hayat onun için
anlamını yitirecektir.
Maria Puder‟e duyduğu aĢk bile bu açıdan dolayımlanmıĢ, inorganik bir sevginin ürünüdür.
Onun bu romantik aldanıĢının merkezinde kitaplar/romanlar bulunmaktadır. Romanda sanat
(roman ve resim), Raif Efendi‟nin yaĢamını dolayımlayan bir puta dönüĢmüĢtür. Bu sanatsal
dolayımda Raif Efendi‟nin bütün arzuları artık ona ait değildir. Bu Ģekilde sanatın ona
sunduğu arzunun modelini aramaya koyulan Raif Efendi, yaĢamanın sorumluluğundan
kurtulur, özne ile nesne arasındaki bu dolayımlanmıĢ iliĢkide “lüzumsuz bir adam”a dönüĢür.
Biz de bu çalıĢmada eseri Rene Girard‟ın üçgen arzu modeline uygun olarak sanatsal dolayım
açısından inceleyecek ve bu dolayımda kendisi olmak sorunsalına değineceğiz.
ANAHTAR KELĠMELER: Üçgen arzu, sanatsal dolayım, dolayımlanmıĢ arzu, kendisi
olmak.
ARTISAL FACILITY AND HUMAN NOT MAKE OWN ON THE “KÜRK MANTOLU
MADONNA”
ABSTRACT
A novel named “Kürk Mantolu Madonna” which was featured in a romantic fiction by
Sabahattin Ali, who stands out with more personality in the Turkish literature is one of the
three works given in the novel type along with the novel "Kuyucaklı Yusuf" and “Ġçimizdeki
ġeytan”. The novel, which carries traces of the author's autobiography, is about artistic
closeness, which is the reason for Raif Efendi's book and painting passion.
Raif Efendi, who has been suffering from friendship with other people since childhood, tries
to overcome his solitude by taking shelter in books and paintings. His books and painting
become a place of dream refuge for him. This shelter, however, will detach him from the
dynamism of life after a while, and life will lose its meaning for. Even the love that Maria
Puder hears is an inorganic loving product. Books / novels are at the center of this romantic
deception. Roman art (novel and painting) has transformed Raif Efendi's life into an idiot. In
this artistic encounter, all the wishes of Raif Efendi no longer belong to him. In this way Raif
Efendi, who has been put in search of the model of the supply that art gives to him, gets rid of

the responsibility of living and becomes an "unnecessary man" between this subject and the
object.
In this work, we will examine the work in terms of artistic mediation in accordance with Rene
Girard's triangular desire model, and we will touch on the question of being himself.
KEY WORDS: Triangular desire, artistic mediation, mediated desire, to be himself.
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Osmanlı Devleti‟nde Tarımsal DönüĢüm (Ziraat Mektepleri)
ÖZET
Osmanlı Devleti‟nin ve toplumunun en önemli gelir kaynağı durumunda olan ziraat, klasik
dönemde basit yöntemlerle yapılmaktaydı. XIX. yüzyılda ise sanayileĢmenin teknolojik
kazanımları tarımda da karĢılık buldu. Avrupa‟da uygulanmaya baĢlanan modern tarım
tekniklerini Osmanlı ülkesinde de uygulamak isteyen idareciler, 1847 yılında ilk modern
teknik eğitim kurumu olan Ziraat Talimhanesinin açılmasını sağladılar. Ancak bu mektep
1851 yılına kadar eğitim-öğretime devam edebildi. Yeniden modern bir zirai eğitim
kurumunun tesisi ise yüzyılın son çeyreğini buldu. Önce Edirne, Selanik ve Bursa‟da ve
ardından Ġstanbul‟da açılan ziraat mekteplerini faaliyete geçen Hamidiye Ziraat Mektepleri
izledi.
Açılan mekteplerden yetiĢen öğrenciler alanlarıyla ilgili iĢlerde istihdam edilmek suretiyle
ziraatın geliĢmesine katkı sunmakla kalmayıp imparatorluğun ziraat özelindeki mirasını
Türkiye Cumhuriyeti‟ne de aktarmayı baĢardılar. Bu bağlamda Halkalı Ziraat Mektebi
Cumhuriyet devrinin ilk yıllarında da eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürdü. ÇalıĢmada
Osmanlı döneminde faaliyette bulunan zirai teknik-eğitim kurumları hakkında genel bir
değerlendirme öngörülmektedir.
ANAHTAR KELĠMELER: Osmanlı Devleti, Ziraat, Modern Eğitim, Teknik Eğitim

Agricultural Transformation in Ottoman State (Agricultural Schools)

ABSTRACT
Agriculture, the most important source of income of the Ottoman State, was implemented
through simple methods in the classical period. In the 19th Century, however, with the
technological gains of industrialization agriculture also improved. Administrators wishing to
implement modern agricultural methods, which had been used in Europe, enabled the first
modern technical education institute, i.e., the School of Agriculture, to be commenced in
1847. Nevertheless, the institute could only survive until 1851.
It was not until the last quarter of the century when a modern agricultural institute was
reestablished. The first agricultural schools opened in Edirne, Bursa and Selanik. Later were
established in Istanbul one of them. Not only did the graduates of these newly established
schools contribute to the development of agriculture by being employed in relevant jobs but
they also succeeded in passing on the heritage of the empire in terms of agriculture to the
Republic of Turkey.
For instance, the Halkali School of Agriculture carried on with education in the first years of
the republic. In this context, this study aims to investigate thoroughly technical schools of
agriculture throughout the Ottoman period.
KEY WORDS: The Ottoman State, Agriculture, Modern Education, Technical Education
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ERKEK HEMġĠRELERĠN CĠNSĠYET KAYNAKLI MESLEKĠ VE TOPLUMSAL
SORUNLARI
ÖZET
Bir kadın mesleği olarak algılanan hemĢirelik mesleğinde, erkek hemĢirelerin oranının sürekli
olarak arttığı görülmektedir. Yürürlüğe giren yasa ve ekonomik yapı gibi faktörler, erkeklerin
hemĢirelik mesleğine yönelik eğilimini gün geçtikçe arttırıcı bir etki yaratmaktadır. Erkek
hemĢirelerin fiziksel olarak kadın hemĢirelere göre daha güçlü olmaları, onların özellikle
yoğun bakım veya acil gibi riskli ve iĢ yoğunluğunun fazla olduğu bölümlerde çalıĢmada
avantajlı duruma getirmektedir. Öte yandan yüzyıllardır, kadınların sevecen, ilgili, Ģefkatli
davranıĢları, hemĢirelik mesleğinin kadınlara has bir meslek olarak algılanmasına neden
olmuĢtur. Dolayısıyla toplum tarafından bu mesleğin kadın mesleği olarak görülmesi, erkek
hemĢirelerin bazı sorunlar yaĢamalarına neden olmaktadır.
Bu çalıĢmanın amacı erkek hemĢirelerin, “erkek” olmaktan dolayı yaĢadıkları toplumsal ve
mesleki sorunları ortaya koymaktır. ÇalıĢma kapsamında Ġstanbul‟da farklı hastanelerde görev
yapan 40 erkek hemĢire ile yarı yapılandırılmıĢ mülakat gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırma
neticesinde; “Kadın iĢini yapan erkek” olarak algılanmaları, erkek hemĢirelerin hem
toplumsal yaĢamda hem de çalıĢma ortamında karĢılaĢtığı en önemli sorunların baĢında
geldiği ortaya çıkmıĢtır. Mülakata katılan erkek hemĢireler, aile, akraba ve arkadaĢların bakıĢ
açısı, hastaların yaklaĢımı ve meslektaĢları olan kadın hemĢirelerin tutum ve davranıĢları
açısından da önemli sorunlar yaĢadıklarını ifade etmiĢlerdir. Ancak her geçen gün erkek
hemĢire sayısının artıĢı, her bölümde erkek hemĢirelerin görevlendirilmesi ile toplumun erkek
hemĢirelere alıĢacağı ve kendilerine yönelik “sağlık memuru” algısının yıkılacağını
düĢündüklerini belirtmiĢlerdir.
Ayrıca hemĢirelik mesleğinin stresli bir meslek olduğunu söyleyen katılımcılar, çalıĢma
koĢullarının düzenlenmesi gerektiğine de vurgu yapmıĢlardır.
ANAHTAR KELĠMELER: Erkek HemĢire, HemĢirelik Mesleği, Toplumsal Cinsiyet,
Cinsiyet Ayrımcılığı
GENDER BASED OCCUPATIONAL AND SOCIAL PROBLEMS OF MALE NURSE
ABSTRACT
In the nursing profession perceived as a female profession, the proportion of male nurses
seems to be constantly increasing. Factors such as legislation and economic structure go into
effect increasingly the tendency of men towards the nursing profession. Male nurses are
physically stronger than female nurses and they are particularly advantageous in working in
areas where there is a high risk and intense workload, such as intensive care or emergency.

On the other hand, for centuries, the loving, relevant, compassionate behaviors of women
have caused the nursing profession to be perceived as a profession unique to women.
The fact that this profession is regarded as a women's profession by the society causes the
male nurses to live some problems. The aim of this study is to reveal the social and
professional problems experienced by male nurses because of being "men". Within the scope
of the study, a semi-structured interview was conducted with 40 male nurses working in
different hospitals in Istanbul. As a result of research; it has been revealed that male nurses
should be perceived as "men who are engaged in women's work", which is one of the most
important problems faced in social life as well as in working environment. Male nurses who
participated in the presentations stated that they had important problems regarding the point of
view of the family, relatives and friends, the approach of the patients and the attitudes and
behaviors of the female nurses who are colleagues.
However, the increase in the number of male nurses every passing day and appointment of
male nurses in each department indicated that the society would get used to male nurses and
they think that the perception of "health officer" for them would be destroyed. Male nurses
also stressed that the nursing profession is a stressful profession and that the working
conditions should be regulated.
KEY WORDS: Men Nurse, Nursing Profession, Gender, Gender Discrimination
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ĠKTĠSADIN PSĠKOLOJĠSĠ
Ġçerik Ana akım iktisat bilimi tarafından insan rasyonel olarak kabul edilmiĢ ve Adam
Smith'ten bu yana kurulan modellere ve geliĢtirilen teorilere eĢlik etmiĢtir. Oysa gerçek
hayatla bağdaĢmayan bu ön kabul insanların davranıĢlarıyla ciddi oranda çeliĢmektedir.Hem
üretici hem de tüketici olarak çeĢitli davranıĢlar sergileyen insanların,sosyal bilim olarak
kabul edilen iktisadın merkezinde bulunmasına rağmen en çok ihmal edilen yine bu insanların
davranıĢları olmuĢtur. Özellikle insanların karar verme süreçlerinde etkilendikleri faktörler
göz ardı edilmiĢ ve rasyonel karar veren robotlar olarak kabul görmüĢlerdir. 1970 li yıllarla
birlikte bu bakıĢ açısına bir karĢı çıkıĢ olarak davranıĢsal iktisat ortaya çıkmıĢ ve insan
psikolojisinin iktisat bilimi açısından öncelikle ele alınması gerektiğini savunmuĢtur. Yapılan
çeĢitli deneylerle insanların karar verme süreçlerinin hiç de rasyonellikle sonuçlanmadığı
tespit edilmiĢ ve bu sayede matematiksel formüllere boğulan iktisat bir nebze de olsa
ekonominin merkezinde kendi biliĢsel altyapısı ile rol almaya baĢlamıĢtır. Bu çalıĢma
davranıĢsal iktisat teorisinin ortaya çıkıĢ ve insanların karar verme süreçlerini incelemekonusu
yapmayı amaçlamaktadır.
Anahtar kelimeler: davranıĢsal iktisat, satınalma davranıĢı, iktisat ve psikoloji, psikoloji,
karar verme
PSYCHOLOGY OF ECONOMICS
The human being has been accepted as rational by main stream economics and has been
accompanied by the set upmodels and developed theories since Adam Smith. However, this
pre-acceptance, which is incompatible with real life, contradicts with the behaviors of people
seriously. Eventhough people who exhibit various behaviors as both producer and consumer
is at the center of economics, which is accepted as social science, the behaviors of these
people have been neglected mostly. Particularly, the factors that people have been influenced
on the course of decision making processes are ignored and people have been consideredas
rational decision-making robots.Behavioral economics has emerged as a counter-argument for
this view with the 1970 sand argued that human psychology should be discussed primarily in
terms of economics. It has been determined that the decision-making processes of people have
not been concluded at all by various experiment sand thanks to this, the economics drowned
in mathematical formulas, have begun to take a part in the center of the economy with it sown
cognitive infrastructure. This study aims to examine the emergence of behavioral economics
theory and the decision-making processes of people.
Keywords: behavioral economics, purchasing behavior, economics and psychology,
psychology, decision making

&&&&&&&&

ArĢ. Görv. Alper YILMAZ
Ġnönü Üniversitesi / Malatya
Yrd. Doç. Dr. Hasan TOPBAġ
Ġnönü Üniversitesi / Malatya
Büyük Veri ve Sosyal Medya: Veri Analizi ve Sosyal Medya Pazarlaması
ÖZET
Enformasyon parçası olarak adlandırılabilen veri, bilgi devriminde anahtar bir kavram
olmaktadır. Bilgi toplumunda nicel ya da nitel tek baĢına bir anlam ifade etmeyen veri, farklı
tekniklerle toplanmakta ve iĢlenerek bağlamları açıklayacak anlamlı bilgiye dönüĢmektedir.
Verinin birikerek günümüze kadar gelmesi sonucunda büyük veri kavramı ortaya çıkmıĢtır.
Büyük veri kavramı sayısal ve sosyal bilimler olmak üzere iki bağlamda kullanılmaktadır.
Sayısal bilimler büyük verinin toplanmasını ve iĢlenmesini gerçekleĢtirirken sosyal bilimler
anlamlandırılmasını sağlamaktadır. Büyük verinin toplanmasında yeni medyanın bir sonucu
olan sosyal medya büyük bir kaynak olmaktadır.
Sosyal medya facebook, twitter, youtube, Google+, intagram, linkedIn vb. sosyal mecralardan
oluĢmaktadır. Sosyal medya kullanıcıları sosyal mecralarda oluĢturdukları kullanıcı
profillerinde demografik, psikografik, ekonomik vb. kiĢisel bilgilerini girmekte ve büyük
verinin artmasına katkı sağlamaktadır. Sosyal medya platformları sosyal medya
kullanıcılarının verilerini iĢlemesinin bir sonucu olarak tüketiciler kiĢiselleĢtirilmiĢ bir
pazarlama iletiĢimi deneyimi yaĢayabilmektedir. Bununla birlikte yeni medyada var olmak
isteyen markalar sosyal medya platformlarında açtıkları resmi hesaplar aracılığıyla hedef
kitleleriyle interaktif bir iletiĢim kurmalarının yanı sıra büyük veriyi pazarlama iletiĢiminin
dijital bir yöntemi olarak sosyal medya pazarlaması pratiğiyle kullanabilmektedir.
Büyük veri ve sosyal medya pazarlaması arasındaki iliĢkinin incelendiği bu çalıĢmada büyük
veri toplama tekniği olarak sosyal medyanın kullanılması ve elde edilen verilerin analiz
teknikleriyle analiz edilerek sosyal medya pazarlama stratejisinde kullanımını açıklamayı
amaçlamaktadır. ÇalıĢmada teorik olarak ulusal ve uluslararası literatür taranarak yapılmıĢ
çalıĢmalar incelenmiĢtir. Pratik olarak nicel araĢtırma yöntemi ve anket tekniği ile elde edilen
veriler SPSS programında analiz edilerek bulgular sonuç bölümünde açıklanmıĢtır.
ANAHTAR KELĠMELER: Büyük Veri, Veri Analizi, Sosyal Medya, Pazarlama, Reklam
Big Data and Social Media: Data Analysis and Social Media Marketing
Data, which can be called information piece, is a key concept in the information revolution.
Data that does not make a quantitative or qualitative sense in the information society is
collected with different techniques and transformed into meaningful information that will
explain the contexts by processing. As a result of the accumulation of data arrive until today
has emerged the concept of big data. The concept of big data is used in two contexts, namely
quantitative and qualitative sciences. Quantitative sciences collecting and processing big data
while qualitative sciences provide the meaning. Social media as a result of new media in the
collection of big data is a great resource. Social media facebook, twitter, youtube, Google+,

instagram, linkedIn etc. social gatherings. Social media users create demographic,
psychographic, economic, etc. it adds personal information and contributes to the increase of
big data. Consumers can experience a personalized marketing communication experience as a
result of social media platforms handling the data of social media users. However, brands who
wish to exist in the new media can use big data with social media marketing as a digital
method of marketing communication as well as to establish an interactive communication
with their target groups through official accounts opened on social media platforms.
This study examines the relationship between big data and social media marketing and aims
to explain the use of social media as a big data collection technique and its use in social media
marketing strategy by analyzing the obtained data with analysis techniques. In the study,
studies conducted by theoretically scanning the national and international literature have been
examined. Practically quantitative research method and data obtained by questionnaire
technique were analyzed in the SPSS program and explained in the findings section.
KEY WORDS: Big Data, Data Analysis, Social Media, Marketing, Advertising
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HASAN ALĠ TOPTAġ‟IN BĠN HÜZÜNLÜ HAZ ROMANINDA KENDĠNĠ
GERÇEKLEġTĠRME TEMASININ BAHTĠN‟ĠN KRONOTOP KAVRAMI
ÇERÇEVESĠNDE ĠNCELENMESĠ
ÖZET
Kronotop kavramı Mihail Bahtin tarafından literatüre kazandırılmıĢ zaman ve uzam
birlikteliğini ifade eden bir kavramdır. Bu çalıĢmada Hasan Ali ToptaĢ‟ın Bin Hüzünlü Haz
isimli eserinde kendini gerçekleĢtirme teması Bahtin‟in kronotop kavramı çerçevesinde
incelenmiĢtir. Ġncelemeler sonucunda postmodern bir zamanın izdüĢümlerinin kronotoplar
olarak esere yansıdığı görülmüĢtür. Bu kronotoplar yol, hotel, bakırcılar sokağı, orman, kale
ve düzlük kronotoplarıdır. Eserde seyr-i sülûk anlayıĢına benzer bir arayıĢın hikâyesinin
zamansal ve uzamsal olarak ortaya konulduğu görülmüĢtür.
ANAHTAR KELĠMELER: Bin Hüzünlü Haz, Bakthin, Kronotop, Postmodernizm

THE ANALYSIS OF SELF REALIZATION THEME WITHIN THE SCOPE OF
BAKHTIN‟S CONCEPT OF CHRONOTOPE IN HASAN ALĠ TOPTAġ‟S BĠN HÜZÜNLÜ
HAZ NOVEL

ABSTRACT
Chronotope. The concept, introduced into literature by Mikhail Bakthtin, expresses the
coexistence of time and space. In this article, theme of self-realization in Bin Hüzünlü Haz by
Hasan Ali ToptaĢ is analysed within the context of Bakthin‟s chronotope concept. As a result
of the analysis, it was seen that the projections of a postmodern time are reflected in the book
as chronotopes. These chronotopes are the road, hotel, coppersmiths‟ street, forest, castle and
plain chronotopes. In the book it was seen that the story of a quest similar to the
understanding of Seyr-i Sülûk was put forward temporally and spatially.
KEY WORDS: Bin Hüzünlü Haz, Bakthin, Cronotope, Postmodern
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27 Mayıs Darbesi Öncesi Ġsmet Ġnönü‟nün Kayseri Ziyareti
Özet
27 Mayıs Darbesi bugün bile demokrasi tarihimizde öfke ve üzüntüyle hatırlanan ulusal
trajedilerden biridir. Darbenin yapılıp, öncesindeki olaylar için Yassıada‟da mahkeme
kurulduğunda yargılanan bazı siyasiler “Kayseri Olayları Davası” adı altında Ġnönü‟nün
Kayseri‟ye geliĢi ve yaĢanan olaylardan sorumlu tutulmuĢlardır. Kayseri‟nin YeĢilhisar
Ġlçesinde CHP ve DP‟liler arasında yaĢanan olaylar sonucunda il bazında yapılması planlanan
kongre iptal edilmiĢ fakat Ġsmet Ġnönü yine de Kayseri‟ye gelmek istemiĢtir. Bunun
sonucunda BaĢbakan Adnan Menderes ve Kayseri Valisi Ahmet Kınık Kayseri‟de olayların
daha fazla büyümemesi için bu ziyareti engellemek istemiĢlerdir. Tüm bu engellemelere
rağmen Ġsmet Ġnönü Kayseri‟ye gitmiĢtir. Daha sonra ziyareti sırasında cereyan eden olaylar
baĢta Adnan Menderes ve diğer yerel idarecilerin Yassıada‟da yargılanmasına neden
olmuĢtur. Darbeye sebep olarak görülebilecek olaylardan birisi olan bu sıkıntılı ziyaretin
sonucundaki davalarda Adnan Menderes idam cezası almıĢ, birçok yerel yönetici de hapis ve
kamu görevlerinden men edilmek suretiyle cezalandırılmıĢlardır.
Anahtar Kelimeler: Kayseri Olayları, YeĢilhisar, Ġsmet Ġnönü, Adnan Menderes, 27 Mayıs
Darbesi
Ismet Inonu‟s Visit to Kayseri Before 27 May Coup
Abstract
27 May Coup is one of the national tragedies which have been remembered in anger and sadly
in our democracy history even today. When the coup was made and the court was made on
Yassiada for the events before the coup, some politicians who were judged were blamed of
Inonu‟s arrival to Kayseri and the events under the name of “ The Case of Kayseri‟s Events”.
The congress which was planned to be done on the basis of the province was cancelled as a
result of the events which happened between those from RPP and DP in YeĢilhisar in Kayseri,
however Ismet Inonu wanted to come to Kayseri. As its result, Adnan Menderes, the prime
minister, and Ahmet Kinik, the governor, wanted to prevent the visit in order that the events
in Kayseri don‟t increase. Although all of those preclusions, Ismet Inonu went to Kayseri.
Then, the events which occurred during the visit caused that Adnan Menderes and the other
local administrators were judged on Yassiada. On the cases as a result of the troubled visit
which was one of the events that can be seen as a reason of coup, Adnan Menderes got the
death penalty, many local administrators were penalised by means of prison sentence and
being forbidden from the civil services.
Keywords: Kayseri„s Events, YeĢilhisar, Ġsmet Ġnönü, Adnan Menderes, 27 May Coup
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Yeni Medya'da "Pokemon Go" Gündemi: EkĢisözlük Örneği
ÖZET
Oyunlar geçmiĢten bu yana hemen hemen her yaĢtan insanın birbirleri ile sosyal etkileĢimde
bulunmasını sağlayan önemli aktivitelerden birisidir. Yeni yeni ortaya çıkan arttırılmıĢ
gerçeklik oyunları, fiziksel dünyanın sanal ortam ile gerçek zamanlı olarak bütünleĢtirilerek
aynı ortamda bulunmasını hedefleyen bir teknoloji olarak kullanıcılar için yeni deneyimler
sunan oyunların ortaya çıkmasını sağlamıĢtır. Bu oyunlardan birisi de Pokemon Go'dur.
Ġnsanların Pokemon Go ile deneyimleri ve önerilerini okumak için EkĢisözlük önemli bir
dijital ortamı oluĢturmuĢtur. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen sosyal medya platformlarından
biri olan EkĢisözlük; çoğu internet kullanıcısı tarafından gündemdeki konular hakkında
bilgiye ulaĢmak için kullanılan bir araç olarak göze çarpmaktadır. Bu çalıĢmanın amacı
Pokemon Go'nun piyasaya çıktığı tarih olan 6 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 6 aylık süreç
içerisinde EkĢisözlük'te yarattığı gündemi araĢtırmak ve üretilen içeriklerin niceliklerini
incelemektir.
ANAHTAR KELİMELER: Pokemon Go, EkĢisözlük, Yeni Medya, Oyun.
"Pokemon Go" Agenda On New Media: Example of EkĢisözlük
ABSTRACT
Games are one of the most important activities that have enabled people of almost every age
to interact with each other since the past. Newly emerging augmented reality games have
enabled games to emerge as new experiences for users as a technology that targets the
physical world to be integrated in real time with the virtual environment in the same
environment. One of those games is Pokemon Go. In order to read people's experiences and
suggestions with Pokemon Go, EkĢisözlük created an important digital environment.
EkĢisözlük one of Turkey's most visited social media platforms; is often used as a tool by
most internet users to get information about topics on the agenda.
The purpose of this study is to investigate the agenda created in EkĢisözlük within 6 months
from 6 July 2016, the date on which Pokemon Go went to the market and examine the
quantities of the produced content.
KEY WORDS: Pokemon Go, EkĢisözlük, New Media, Game.
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GENÇLERĠN SPORA DAĠR TUTUMLARI VE SPOR YAPMA ALIġKANLIKLARI:
KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ (MURAT ARABACI-ADEM SAĞIR)
Spor, oyunla baĢlayıp kitleselleĢen ve bugün dünyada küreselleĢmenin önemli
dinamiklerinden birisi haline gelmiĢ toplumsal bir olgudur. Böylece spor, toplumsal olarak inĢa
edilmiĢ bir alan olarak karĢımıza çıkmaktadır. Dünyanın en eski olgularından birisi olan sporun,
içinde yapıldığı doğal ortamdan ve toplumsal iliĢkilerden bağımsız düĢünülemeyeceği de açıkça
görülecektir. Spora yüklenen anlamlar, geleneksel ile modern toplumlar arasında farklılık
göstermektedir.
Spora dair tutum ve algıların değiĢmesi aynı zamanda dünyada yaĢanan bilimsel ve
teknolojik değiĢimlerle de doğrudan iliĢkilidir. Bu çalıĢma modern dönemde spora dair tutum ve
algıları üniversite gençliği üzerinden okumayı amaçlamıĢtır. ÇalıĢmanın gençleri hedef kitlesi
olarak seçmesi, günümüzde yaĢanan toplumsal değiĢmelerden olumlu ya da olumsuz en yoğun
etkilenen kesim olmasıyla iliĢkilidir. ÇalıĢma Türkiye‟de üniversite gençliğini araĢtırma sahası
olarak seçmiĢtir.
ÇalıĢma iki farklı yol izleğini takip etmiĢtir. Metodolojik olarak ilk hareket noktası
gençlerin spora dair tutumlarının ölçülmesi olmuĢtur. Burada üniversite gençlerin hem genel
olarak Türkiye‟deki spora dair tutumlarına hem de gündelik hayatlarında sporla ilgili tutumlarına
odaklanılmıĢtır. ÇalıĢmanın diğer bir metodolojik yol haritası gençlerin spor yapma
alıĢkanlıklarına değinmiĢtir. Üniversite içerisinde yapılan sportif etkinlikler ve sporla ilgilenen
resmi kurumların yaptığı faaliyetler gençlerin spor yapma davranıĢlarını belirleyen kurumsal
sistemler olarak düĢünülmüĢtür.
Üniversite Ģehirlerinde fitness ve benzeri fiziksel aktiviteler için gençlere dönük
açılan spor salonları temelde bu baĢlık altında düĢünülmüĢtür. ÇalıĢmada anket tekniği
kullanılmıĢ ve seçilen evren içerisinde yeterli sayıda ankete ulaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢmada
örneklem olarak Karabük Üniversitesi seçilmiĢ ve araĢtırmada 383 kiĢi ile anket yapılmıĢtır.
Üniversite öğrencilerinin spora dair tutumları belirlendikten sonra spor yapma alıĢkanlıkları
analiz edilmiĢtir.

Anahtar Kelimeler : Spor, Gençlik, Kültür, Serbest Zaman, Sağlık.
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Fiziksel Aktivite Ve Sporun Depresyon Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
ÖZET
Fiziksel aktivite ve spora katılımın gerek genel sağlık gerekse de psikolojik sağlık
üzerine olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Literatürde yer alan deneysel araĢtırma bulguları
da fiziksel aktivite spora katılımın psikolojik sağlık üzerine olumlu etkileri olduğu görüĢünü
desteklemektedir. Fiziksel aktivite ve spora katılımın psikolojik sağlık üzerine olumlu
etkilerinin ortaya çıkması literatürde bu alanda yapılan araĢtırmaların da artmasına zemin
hazırlamıĢtır. Günümüzde insanların sıklıkla karĢılaĢtıkları psikolojik sorunların baĢında
depresyon gelmektedir. Depresyon gerek günlük yaĢam gerekse de iĢ yaĢamından
kaynaklanan bazı problemlere paralel olarak ortaya çıkmakta ve toplumun büyük bir kesimini
etkilemektedir. Depresyon üzerinde fiziksel aktivite ve spora katılımın bazı faydaları olduğu
bilinmektedir.
Literatürde yer alan çalıĢmalarda da fiziksel aktivite ve spora katılımın depresyon
oluĢumu engellediği, bunun yanında depresyon hastalarında tedavi sürecini olumlu yönde
etkilediği rapor edilmiĢtir. Yapılan bu araĢtırmada da fiziksel aktivite ve spora katılımın
depresyon üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır.
Anahtar kelimeler: Fiziksel aktivite, spor, depresyon
Evaluatıon of Effects on Physıcal Actıvıty and Sports Depressıon
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AvĢar Kampüsü Spor Tesisleri Kapalı Alanları Ġç Havasında Tesbit Edilen Aspergillus ve
Penicillium Türleri
ÖZET
Bu çalıĢmada, AvĢar Kampüsü Spor Kompleksinin kapalı alanları havasındaki
mikrofungusların, kompleksin kullanıldığı ve ertesi gün, incelenmesi amaçlandı. Kompleksin
kullanımından 30 dakika sonra ve ertesi günlerde hava örneklemesi yapıldı. Örneklemelerde
Petri-Plak Yöntemi kullanıldı. Ġn vitro olarak geliĢtirilen mikrofungusların cins ve tür bazında
teĢhisleri yapıldı. Sonuç olarak Aspergillus ve Penisillum cinslerine ait türler teĢhis edildi.
Spor aktivitelerinin olduğu ve olmadığı günlerde alınan hava örneklerindeki mikrofunguslar,
cins, tür ve spor sayısı açısından karĢılaĢtırıldı. Alerjen, patogen veya saprofitik türler
belirlenip, gerekli istatistikler yapıldı ve solunum açısından önemleri tartıĢıldı.
ANAHTAR KELĠMELER: Ġç hava, Aspergillus, Penicillium, alerjen, spor kompleksi.
Aspergillus and Penicillium Species Determined in Indoor Air of Closed Areas in AvĢar
Campus Sports Facilities
ABSTRACT
In this study, it was aimed to examine mikrofungi variety and spore number in indoor
air of AvĢar Campus Sport Complex. Samples were taken 30 minutes after the activity ended
and the day after the sport activities. Dish Plate Method was used for sampling. Microfungi
spores were grown in vitro and a number of Aspergillus, Penicillium species were identified.
Some allergen, pathogen or saprophytic species have been determined and importance of their
inhalate was discussed. The number of spores was analyzed istatistically and days were
analized statistically.
KEY WORDS : Indoor air, Aspergillus, Penicillium, allergen, sports facility.
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Okullararası Müsabakalara Katılan Adölesanların Sporda Güdülenme Düzeylerine Etki Eden
Faktörler (Amasya Örneği)
ÖZET
Spor psikolojisi alan konularından birisi olan sporda güdülenme bireylerin sportif
aktivitelere katılım, devamlılık ve terk etme gibi davranıĢlarını açıklayan önemli bir olgudur.
Bu çalıĢmada, okullararası müsabakalara katılan lise öğrencilerinin sporda güdülenme
düzeylerinin bazı değiĢkenlere göre incelenmesi amaçlanmaktadır.
ÇalıĢmanın evrenini 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı‟nda Amasya ilinde okullar arası
müsabakalara katılan 14-18 yaĢ arası lise öğrencileri oluĢtururken, örneklem grubunu ise
gönüllülük esasına dayalı olarak farklı okul türlerinden rastgele seçilen 275 erkek ve 118
kadın olmak üzere toplam 393 sporcu öğrenci oluĢturmaktadır. ÇalıĢmada tarama modeli
kullanılmıĢ olup veri toplama aracı olarak, Pelletier, Fortier, Valierand, Tuson, Biiere ve Blais
(1995) tarafından geliĢtirilen ve Kazak (2004) tarafından Türkçe‟ye uyarlanan “Sporda
Güdülenme Ölçeği (SGÖ)” gerekli izinler alınarak kullanılmıĢtır. 7‟li likert tipinde, 28 madde
ve 7 alt boyuttan oluĢan ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık değerleri, bilmek-baĢarmak için
içsel güdülenme alt boyutunda .88; uyaran yaĢamak için içsel güdülenme alt boyutunda .73;
içe atım alt boyutunda .82; özdeĢim alt boyutunda .72; dıĢsal düzenleme alt boyutunda .74;
güdülenmeme alt boyutunda ise .70 Ģeklindedir.
ÇalıĢmada elde edilen sonuçlara göre, öğrencilerin sporda güdülenme düzeylerinde
aile gelir düzeyi ve spor branĢı değiĢkenleri anlamlı farklılığa neden olmazken (p>0.05), yaĢ,
cinsiyet, sınıf düzeyi, okul türü, lisanslı sporcu olma ve spor yaĢı gibi değiĢkenlerin anlamlı
farklılığa neden olduğu tespit edilmiĢtir (p<0.05).
ANAHTAR KELĠMELER: Beden Eğitimi, Spor, Güdülenme, Adölesan
Factors Effecting The Sportive Motivation Levels of Adolecents Taking Part In Interschools
Competitions (Sample of Amasya)
ABSTRACT
As one of the most prevailing field of sport psychology sport motivation is an
important phenomenon which explains individual‟s engaging in, maintaining and quitting a
sportive activity. This study aimed to investigate the sport motivation levels of high school
students participating in interschool‟s competitions.
The universe of the study was 14-18 years of age students participating in
interschool‟s competitions during 2016-2017 academic year in Amasya Province. The
sampling group consist of randomly chosen 275 male, 118 female (total 393) volunteer

student athletes from various school types. In this study survey model and Sport Motivation
Scale (SMS) developed by Pelletier, Fortier, Valierand, Tuson, Bilere, Blais (1995) and
adapted in Turkish by Kazak (2004) were used. The Cronbach‟s alpha internal consistency
valves for 7 point Likert scale with 28 items and 7 subdimensions were 0.88 for knowledge
and achievement in intrinsic subdimension; 0.73 for stimulating experiences in intrinsic
subdimension; 0.74 for external regulation subdimension and; 0.70 for a motivation
subdimension.
Owing to research results it was found out that there were significant differences at the
sport motivation subdimensions according to age, gender variables, in amotivation
subdimensions according to grade level variable, in all subdimensions according to school
type and certificated athletes not playing only for school teams. Family income and branches
of engaged sports variables caused statistically meaningful differences at students‟ sport
motivation levels.
KEY WORDS: Physical Education, Sport, Motivation, Adolescent.
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Spor Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Ahlakı Tutumlarının AraĢtırılması
ÖZET
Amaç: Sportif faaliyetlerin insanı eğlendirdiği, hoĢça vakit geçirmesini sağladığı gibi,
aynı zamanda insanı kendi isteğiyle sportif zorunluluklar uyarınca yönlendirdiği de bir
gerçektir. Spor eğitimi almakta olan öğrencilerin ahlakı tutumlarının araĢtırılmasıdır.
Yöntem: Bu çalıĢmada spor eğitimi almakta olan öğrencilere “Ahlaki Tutum Ölçeği”
uygulandı. Ġstatistiksel analizlerinde bağımsız t test ve tek yönlü ANOVA analizinden
yararlanılmıĢtır.
Bulgular: Spor eğitimi alan öğrencilerin cinsiyete göre ahlaki olgunluk puanları
kadınlarda 265,62 puan ve erkelerde 270,15 puan bulunmuĢtur. Ahlaki olgunluk puanı elit
seviyede spor yapanlarda 273,80 puan, amatör kulüplerde spor yapanlarda 267,13 puan ve
eğitim amaçlı spor yapanlarda 265,66 puan olarak bulunmuĢtur. Cinsiyete, spor yapma
durumu ve aylık gelir durumlarına göre ahlaki olgunluk puanları arasında anlamlı bir farklılık
bulunmamıĢtır (p>0,05).
Sonuç: Spor eğitimi alan öğrencilerin cinsiyet, gelir durumu ve spora aktif katılım
durumlarına göre ahlaki olgunluk durumları birbirine benzer ve yüksek kabul edilebilecek bir
durumda bulunmuĢtur. Bu durum spor yapma ve spor eğitimi almalarından kaynaklanabilir.
Spor eğitiminin üniversitelerin diğer bölümlerindeki öğrencilerde fırsat olarak sunulması
önerilir.
ANAHTAR KELĠMELER: Spor, Ahlaki Olgunluk, Cinsiyet
Investigation of the Moral Attitudes of Students Who Are Taking Sports Training

ABSTRACT
Purpose: Sporting activities that entertain people, as it provides a good time, but also
the directing people voluntarily according to sporty is a real necessity. The purpose of this
study; is to investigate the moral attitudes of students who are studying sports.
Method: In this study, Moral Attitude Scale was applied to the students who are
receiving sports education. Independent t-test and one-way ANOVA were used for statistical
analysis.
Results: The moral maturity scores who are studying sports students were 265,62
points for females and 270,15 points for males. The maturity score of the elite is 273,80 points
in the elite sports, 267,13 points in the amateur clubs and 265,66 points for educational

purposes. There was no significant difference between moral maturity scores according to
gender, sporting status and also the monthly income status (p> 0.05).
Conclusion: The moral maturity status of the students receiving sport education was
similar to and higher than that of sex, income status and active participation of sports. This
may be due to sports and sports training. It is recommended that sports education be offered
as an opportunity for students in other departments of universities.
KEY WORDS: Sports, Moral Attitudes, Gender
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Spor Yapan Ve Yapmayan Lise Öğrencilerinin KiĢilik Özelliklerinin Ġncelenmesi
ÖZET
KiĢilik, olaylarda insanların motivasyon, davranıĢ ve farkındalığını etkileyen bir dizi
dinamik karakterlerdir. Ġnsanların kiĢiliği genetik geçmiĢlerine de dayanmaktadır. Genetiğin
yanı sıra tarih boyunca öğrenilen, dıĢ çevre ve durumlardan etkilenen bir kavramdır
(Ryckman, 2000). Kısaca kiĢilik, bireyin doğuĢtan getirdiği ve yaĢantı sonucu kazandığı,
bireyi toplumdaki diğer bireylerden ayıran özelliklerin tamamı olarak tanımlanabilir
(Doğan,2013).
Bu çalıĢmanın evresini Samsun ilinde okuyan 14-18 yaĢ öğrenciler teĢkil etmektedir.
Örneklemini ise 9-14. Sınıflardan seçilmiĢ 346 erkek ve 242 kadın toplam 588 öğrenci
oluĢturmaktadır. ÇalıĢmada tarama modeli kullanılmıĢ olup, anketleri tam doldurmayanlar
kapsam dıĢında bırakılmıĢtır. Costa ve Mccare tarafından geliĢtirilen, Sami Gülgöz 2002‟de
Türkçeye uyarlanan “kiĢilik ölçeği” kullanılmıĢtır. Anket 60 maddeden oluĢan 5‟li likert türü
bir ölçektir. DıĢadönüklük, deneyime açıklık, duygusallık, geçimlilik ve sorumluluk olmak
üzere kiĢiliği beĢ farklı boyutunu ölçmeyi amaçlamaktadır. Ölçeğin güvenirlik katsayıları 0,69
ile 0,82 arasında değiĢen değerlerde bulunmuĢtur.
YaĢa göre spor yapanlarla yapmayanlar arasında ölçek alt boyutlarından deneyim, dıĢa
dönüklük, geçimlilik ve sorumluluk faktöründe anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur (p<0,001).
Cinsiyete göre erkelerin bayanlara göre deneyim alt boyutunda daha yüksek, geçimlik ve
sorumluk alt boyutlarında daha düĢük puan alması anlamlı bulunmuĢtur (p<0,05 ve p<0,001).
Duygusallık alt boyutunda 12., geçimlik boyutunda ise 11 ve 12. sınıf öğrencileri 9 ve 10.
sınıf öğrencilerinden daha kötü puanlara sahip oldukları bulunmuĢtur. Sorumluluk boyutunda
da 9. Sınıf öğrencileri daha iyi durumda olduğu tespit edilmiĢtir. Spor yapan öğrencilerin
duygusal denge boyutunda, dıĢa dönüklük, sorumluluk sahibi olma boyutunda daha iyi
oldukları bulunmuĢtur (p<0,05).
ANAHTAR KELĠMELER: Spor, KiĢilik, Lise, Öğrenci
Investigation Of Personality Characteristics Of High School Students Who Do Sports And Do
Not Sports

ABSTRACT

Personality is a set of dynamic characters that influence the motivation, behavior and
awareness of people during events. People's personality is also based on their genetic
background. It is a concept influenced by the outside environment and situations learned
throughout history as well as genetics (Ryckman, 2000). In short, personality can be defined
as all of the characteristics that an individual brings from birth and ends with life and
distinguishes the individual from other individuals in society (Doğan, 2013).
This study is made up of 14-18 year old students studying Samsun. The sample is 914. 346 male and 242 women selected from the classrooms constitute a total of 588 students.
In the study, the screening model was used and those who did not complete the questionnaires
were excluded. Developed by Costa and Mccare, Sami Gülgöz used the "personality scale"
adapted to Turkish in 2002. The questionnaire is a 5-point Likert-type scale consisting of 60
items. It aims to measure five different dimensions of personality, extroversion, empathy,
emotionality, liveliness and responsibility. The reliability coefficients of the scale ranged from
0.69 to 0.82.
There was a significant difference in the subscales of experience, outward turnover,
livelihood and responsibility factor among those who did sports and those who did not (p
<0.001). According to the gender, it was found meaningful that the males had lower scores on
experience subscale than females on lower, subsistence and responsibility subscales (p <0.05
and p <0.001). In the subscale of emotionality, 12th and 11th and 12th graders in the
subsistence dimension were found to have worse scores than 9th and 10th graders. It was also
found that the 9th grade students were in better condition in terms of responsibility. Sports
students were found to be better in terms of emotional balance, outwardness and
responsibility (p <0,05).
KEY WORDS: Sports, Personality, High School, Student
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