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SESSION: 1, HALL: H
HEAD OF THE SESSION: PROF. DR. ALİ AYATA
10:00-12:00
DR. ÖĞR. ÜYESİ MUZAFFER
DENİZ
DOÇ. DR. AYGUL SALIKHOVA
PROF. DR. ALİ AYATA
DOÇ. DR. MURAT ERCAN
PROF. DR. ALİ AYATA
DOÇ. DR. MURAT ERCAN
Prof. Dr. Harun DEMİRKAYA
Prof. Dr. Ali AKDEMİR
ÖĞR. GÖR. YUNUS ACAR

ALMAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BELGELERİNE
GÖRE ATATÜRK-İNÖNÜ ANLAŞMAZLIĞI
Tataristan Bilimner Akademisinin G. Ibrahimov adindaki
Dil, Edebiyat ve Sanat Enstitüsü
TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNDE TAM
ÜYELİK ALTERNATİFLERİ
UKRAYNA KRİZİ ÇERÇEVESİNDE RUSYA - AB
İLİŞKİLERİ
Türk Birliği Oluşumunda Nevruz’un Birleştirici Etkisi:
Örgüt Kültürü Açısından Bir İnceleme

PROF. DR. RAMIL VALEEV

THE CONCEPT OF ALIENATION IN KAFKA’S THE
GREAT WALL OF CHINA
AMERICAN SOCIETY IN EDWARD ALBEE’S ‘THE
ZOO STORY’
Kazan Federal Üniversitesi

З.М. КАЛАХАНОВА

СЕТЕВАЯ ТЮРКОЛОГИЯ И ТЮРКИ КАВКАЗА

YUNUS ACAR
ÖZLEM ÖZEN

AINUR SHEKERBEK

GULNAR MEIRKHANOVA

CICHORIUM INTYBUS L. ӨСІМДІГІНІҢ
ҚҰРАМЫНДАҒЫ ДӘРУМЕНДЕР МЕН МАЙ
ҚЫШҚЫЛДАРЫНЫҢ МӨЛШЕРІ
Ағылшын тілін оқытуда оқушылардың сөйлеу
дағдыларын қалыптастыру мақсатында тиімді әдістер
мен жаттығуларды пайдалану

Lunch time: 12:00-13:00
Opening & NEVRUZ Ceremony: 13:00 – 15:00 (salon H)

21 March 2019
SESSION: 1, HALL: M
HEAD OF THE SESSION: DOÇ. DR. BÜLENT ARI
10:00-12:00
OTURUM BAŞKANI

NESRİN SİPAHİ KIRATLI

KULASH MAMIROVA

АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ МОДУЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ

Dr. Öğr. Üyesi Lokman ZOR

KAZAKİSTAN ULUSAL SİNEMASININ İLK FİLMİ:
AMANGELDİ

Doç. Dr. Bülent ARI

DADALOĞLU’NUN ŞİİRLERİNDE İÇERİK VE
YAŞADIĞI ÇEVRE

Doç. Dr. Bülent ARI

ANTAKYA HALK KÜLTÜRÜNDEKİ CANSIZ
MADDELER, EŞYALAR VE BESİNLERLE İLGİLİ
İNANÇLAR

NESRİN SİPAHİ KIRATLI

BULGARİSTAN'DA TÜRK KÜLTÜRÜ

DR. ÖĞR. ÜYESİ MERYEM
ARSLAN
DOÇ. DR. MEHMET KAYA
DR. ÖĞR. ÜYESİ MUZAFFER
GURSOY
DR. BAGDAULET SİZDİKOV
ARŞ. GÖR. ALİ SERALİEV
DR. ÖĞR. ÜYESİ ADNAN
ARSLAN
DR. ÖĞR. ÜYESİ ADNAN
ARSLAN
DR. ÖĞR. ÜYESİ ORHUN
BURAK SÖZEN

II MEŞRUTİYET’TEN HARF DEVRİMİNE KADAR
KARİKATÜRLERDE BESLENME VE BESLENME
ALIŞKANLIKLARI (1908-1928)
GÜNEY KAZAKİSTAN’DA KANGLI ÖLÜ GÖMME
GELENEKLERİ
SAUROMAT-SARMAT KAVİMLERİNİN ORTAYA
ÇIKIŞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
BİR DİN EĞİTİMİ FIRSATI OLARAK AİLE İÇİ
MAHREMİYET
ABBÂSÎ DÖNEMİ ŞAİRLERİNDEN ABDULLAH
İBNÜ’L-MÜBAREK’İN DİVANINDA CİHAD
KAZAN TATARLARINDA 19. YÜZYIL
MODERNLEŞME HAREKETİ

Lunch time: 12:00-13:00
Opening & NEVRUZ Ceremony: 13:00 – 15:00 (salon H)

21 March 2019
SESSION: 2, HALL: H
HEAD OF THE SESSION: DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ ALGÜL
15:30-17:30
PROF. DR. KAMALBEK
BERKIMBAYEV
DINARA MUTANOVA
ASSIST. PROF. BEGAHMET
ABUSEITOV
BURHAN UMUR ATIKOL
DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ ALGÜL
DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ ALGÜL
Doç. Dr. Yıldız Sadettin ABDULGANI
Öğr. Gör. Memduh YAĞMUR
ASSOC. PROF. DINARA
FARDEEVA
RAZILIA ILYASOVA
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DR. ÖĞR. GÖR. MEHMET AKİF
DUMAN
DR. ÖĞR. GÖR. MEHMET AKİF
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THE NECESSITY OF IMPROVING ONLINE
TRAINING

AHMET OKTAY’IN ZAMANI SORGULAMAK
ADLI KİTABINDA GÖRÜLEN YAZINSAL
KONULAR ÜZERİNE BİR İNCELEME
FRANSIZ DEVRİMİNİN VİCTOR HUGO’NUN
DOKSAN ÜÇ ADLI ROMANINA YANSIMASI
IRAK TÜRKMEN ŞAİRİ NEVRESİN ŞİİRLERİNDE
ÜZÜNTÜ, ELEM ve IZTIRAB DUYGULARI
AVŞAR TÜRKMENLERİ VE AVŞAR DÜĞÜNÜ
BELGESELİ
Tataristan Bilimner Akademisinin G. Ibrahimov
adindaki Dil, Edebiyat ve Sanat Enstitüsü
Tataristan Bilimner Akademisinin G. Ibrahimov
adindaki Dil, Edebiyat ve Sanat Enstitüsü
Şigabutdin MARCANİ: Türk Aydını, Bilim Adamı ve
Tarihçi (uzaktan)
JOHN R. SEARLE’ÜN KİNÂYE ANLAYIŞI YAHUT
RECÂİZÂDE MAHMUT EKREM’İN DİL-EYLEM
TEORİSİ
EARL R. MAC CORMAC’IN BİLİŞSELLİK TEORİSİ
VE ÖRFÎ MECÂZ ARASINDAKİ AKLÎ
MUTABAKAT

21 March 2019
SESSION: 2, HALL: M
HEAD OF THE SESSION: Prof. Dr. Harun DEMİRKAYA
15:30-17:30

AITZHAMAL MUSSINA

ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНІҢ ОТБАСЫ ИНСТИТУТЫН
ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ОРНЫ
ТОПЫРАҚ ҚАБАТЫНДАҒЫ ОҢАЙ ЕРИТІН
ТҰЗДАРМЕН ГУМУСТЫ БАЙЫТУ

ZHANAR MEIRKHANOVA

ИНФОРМАТИКА САБАҒЫНДА ЖЕТІ
МОДУЛЬДІ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ

AKMARZHAN AKYZHANOVA

DR. ÖĞR. ÜYESİ ÜNAL
YERLİKAYA
DR. ÖĞR. GÖR. HESNA SERRA
AKSEL
DR. ÖĞR. GÖR. HESNA SERRA
AKSEL
DR. ÖĞR. GÖR. HESNA SERRA
AKSEL
DR. ÖĞR. ÜYESİ SALİH GÜLEN
MERVE BALKAYA
Prof. Dr. Ali AKDEMİR
Prof. Dr. Harun DEMİRKAYA
Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA
Тасанбаева Магираш Ануарбековна
Сопбекова Алия Едигеевна

İSLAM HUKUK DOKTRİNİNDE TANIM
FAALİYETİNİN MAHİYETİ ÜZERİNE BİR
İNCELEME
“YENİ HRİSTİYAN ÂLEMİ”: HRİSTİYANLIǦIN
GELECEǦİ
HRİSTIYANLIK VE YAHUDİLİKTE İSA FİGÜRÜ
ÜZERİNE KİMLİK İNŞASI
ANTİK BİR HİKAYE: HRİSTİYAN TOPLUMUN
SINIRLARINI ÇİZME ÇABASI
BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MADDE VE
DEĞİŞİM ÜNİTESİ KAVRAMLARI ARASINDAKİ
İLİŞKİLERİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN
BELİRLENMESİ
UYGAR BÜTÜNLEŞMENİN SAĞLANMASINDA
TÜRK DÜNYASI ORTAK DEĞERLERİNİN
ARACILIK ROLÜ
DADALOĞLU ŞİİRLERİNİN DOĞA VE DOĞA
EĞİTİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ
ГРАФИЧЕСКИЕ ОРГАНАЙЗЕРЫ НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ (uzaktan)

22 March 2019
SESSION: 1, HALL: M
HEAD OF THE SESSION: DR. YILDIRIM TOSUN
10:00-12:00
ELÇİN NOYAN
PROF. DR. ERDOĞAN GAVCAR
ELÇİN NOYAN
PROF. DR. ERDOĞAN GAVCAR

PAKET SÜT İÇERİKLERİNİN ÇOK KRİTERLİ
ANALİZİ
BUZDOLABI SEÇİM PROBLEMİNE PROMETHEE
YÖNTEMİ’NİN UYGULANMASI

DR. ÖĞR. ÜYESİ AYŞE DURGUN
KAYGISIZ
АМОНОВА ДИЛЬБАР
СУБХОНОВНА

EVALUATION OF MARLY SHALE - COAL CHAR
AGGREGATE FOR NEUTRALIZATION - ACTIVE
FILTERS FOR TREATMENT OF ACIDIC
SEEPAGES FROM COAL MINING SITE NEAR
URBANIZATION
DECAY STERILIZATION TREATMENT OF WET
WASTE SLUDGE AND WET BIOMASS PRIOR TO
DIGESTION- REMEDIATION OF WET
AGRICULTURAL FIELDS
TÜFE İLE Yİ-ÜFE Ve ALT SEKTÖRLERİ
KAPSAMINDA FİYAT GEÇİŞKENLİĞİ
СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ РЫНКА

АНАНЧЕНКОВА ПОЛИНА
ИГОРЕВНА

СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО
РАЗВИТИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

DR. YILDIRIM TOSUN

DR. YILDIRIM TOSUN

Lunch time: 12:00-13:00

22 March 2019
SESSION: 1, HALL: A
HEAD OF THE SESSION: DR. ÖĞR. ÜYESİ SALİH AYDIN
10:00-12:00

UAISOVA GULNAR

CICHORIUM INTYBUS L. ӨСІМДІГІНІҢ
ҚҰРАМЫНДАҒЫ АМИНҚЫШҚЫЛДАРЫНЫҢ
МӨЛШЕРІН ГАЗ-СҰЙЫҚТЫ
ХРОМАТОГРАФИЯЛЫҚ ӘДІСПЕН АНЫҚТАУ
БАСТАУЫШ СЫНЫПТА ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУ
ӘДІСТЕМЕСІНІҢ ДАМУЫ (1990 –2017)

SADUAKAS GULBANU

ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР АРҚЫЛЫ ІЗГІЛІККЕ
ТӘРБИЕЛЕУ

AKBEREN SERIKBAY

DOÇ. DR. NURIDA NASIBULLINA
AV. EVRAN KIRMIZI
DR. ALİ KELEŞ
DR. ÖĞR. ÜYESİ MURŞİT IŞIK
DR. ÖĞR. ÜYESİ SALİH AYDIN
GULBAKHAR TAVALDIEVA
AKZHOLOVA AKTOTY

TATARİSTAN BİLİMNER AKADEMİSİNİN G.
IBRAHİMOV ADİNDAKİ DİL, EDEBİYAT VE
SANAT ENSTİTÜSÜ
SOSYAL SİGORTA KOLLARI VE KISMİ SÜRELİ
ÇALIŞANLARA UYGULANMASI
KONAKLAMA İŞLETMLERİNİN KRİZ
DÖNEMLERİNDE UYGULANAN KAMU
POLİTİKALARINA YÖNELİK TUTUMLARI:
ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ
DÜŞÜNSEL HATANIN FELSEFÎ TEMELİ VE ÖZ
FELSEFESİ
O‘ZBEK ADABIYOTIDA DAVR JAROHATLARI
TASVIRI
ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ
ИННОВАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАР

22 March 2019

SESSION: 2, HALL: H
HEAD OF THE SESSION: PROF. DR. KEMALEDDİN TAŞ
13:30-15:30

NURZHANOVA SAZHILA

Подготовка будущих учителей начальных классов
к критериальному оцениванию

AKZHOLOVA AKTOTY

ТҮРКІЛІК ОТАНСҮЙГІШТІК ДӘСТҮР
НЕГІЗІНДЕГІ ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕ

Dr. Öğr. Gör. Firoz FAWZİ
PROF. DR. KEMALEDDİN TAŞ
PROF. DR. KEMALEDDİN TAŞ
ÖĞR. GÖR. NURULLAH CİHAN
AĞBAY
KONUL M. NURİYEVA
LECT. GARANFİL A.
BADİRBAYLİ
AYŞE KÜBRA AKKAYA,
DR. ÖĞR. ÜYESİ SEDA ŞİMŞEK
TOLACI
MURSAQULİYEV MUSA
ƏLİYEVA SƏADƏT
DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET DAĞ
DR. ÖĞR. ÜYESİ TUNAY ASLAN

ÖZBEK HALK EDEBİYATINDA DEVLET KIPTAN
DESTANI
SOSYOLOJİNİN KURUCU GELENEĞİ:
POZİTİVİZM
SOSYAL BİLİMLERİN İÇ-ÖTEKİSİ: ANLAYICI
SOSYOLOJİ
OTEL ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL
ÖZDEŞLEŞMELERİ İLE İŞTEN AYRILMA
NİYETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
TOURISM AS A PART OF ECONOMY AND
PUBLIC POLICY
YAYLACILIK GELENEĞİ VE MEKÂNLARI:
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9. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e
Sosyal Bilimler Kongresi
ALMAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BELGELERİNE GÖRE ATATÜRK-İNÖNÜ
ANLAŞMAZLIĞI
ATATÜRK-İNÖNÜ DISAGREEMENT ACCORDING TO THE DOCUMENTS OF
THE MINISTRY OF THE FOREIGN AFFAIRS OF GERMANY
Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer DENİZ
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
ÖZET
Bu çalışmada Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve Cumhurbaşkanı olan Mustafa
Kemal Atatürk ile “tek parti döneminin başbakanı” İsmet İnönü arasında süreç içerisinde
gelişen fikir ayrılığı irdelenmiştir. Ayrılık büyük ölçüde Alman Dışişleri Bakanlığı
belgelerinde yer alan bilgiler desteğinde yabancı bir gözün bu olguyu tarafsız bir bakış
açısıyla değerlendirdiği varsayılarak ortaya konmaya çalışılmıştır.
Atatürk İnönü arasındaki anlaşmazlık, İnönü’nün 15 yıl süren başbakanlığından sonra
yılların oluşturduğu uyum sorunlarının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 1937 yılında ünlü
‘sofra olayı’ ile uyumsuzluk su yüzüne çıkmış ve İnönü başbakanlık görevinden ayrılmak
zorunda kalmıştır.
Atatürk’ün Sofrası, gerçekte aydınlar ve devlet ileri gelenlerinin birlikte çeşitli konuları,
devlet işlerini konuştukları, tartıştıkları bir beyin fırtınasıdır.
Anahtar Kelimeler: Atatürk, İnönü, Anlaşmazlık, Sofra Olayı
ABSTRACT
In this research, the disagreement developed between Atatürk and İnönü -aided by the
documents of Ministry of The Foreign Affairs of Germany- is tried to put forward by
assuming that an outsider evalated the subject with an impartial view. This disagreement
happened after 15 years of İnönü’s prime ministry and many years of incompatibility. In
1937, this incompatibility reached to its peak with the famous "Dinner Case" and İnönü had
to resign his the prime minister's office.
Ataturk’s dinner table is a sort of brainstorm in which intellectuals and prominent
individuals of the state talk and discuss about the state works and various subjects.
Key Words: Atatürk, İnönü, Disagreement, Dinner Table case
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TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNDE TAM ÜYELİK
ALTERNATİFLERİ
FULL MEMBERSHIP ALTERNATIVES IN TURKEY-EU RELATIONS
Prof. Dr. Ali AYATA
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Doç. Dr. Murat ERCAN
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
ÖZET
Avrupa’da siyasal örgütlenme tartışmalarının hız kazanmasının en önemli nedeni, iki
büyük dünya savaşından sonra bir üçüncüsünün engellenebilmesi için böyle bir
örgütlenmenin gerekli olduğu yolundaki yaygın inanç olmuştur. Hareket noktalarını ise
öncelikli olarak ekonomi ve ekonomik bir bütünleşme modeli oluşturdu. İkinci Dünya Savaşı
sonrasında tercihini batı bloğu içinde yer almaktan yana kullanan Türkiye, Avrupa Ekonomik
Topluluğu’na başvurarak bir anlamda bundan sonraki tüm kararlarını etkileyecek olan adımı
atmıştır. Oldukça uzun bir geçmişe sahip olan Türkiye – Avrupa Birliği ilişkileri, iki taraf için
de inişli çıkışlı ancak önemli bir süreci ifade eder. Türkiye’nin AB ile olan macerası
neredeyse yarım asra yakın bir zaman önce başlamış olmasına rağmen ne üye olunmuş, nede
bu konudaki düşünce ve duygu karmaşası bir çözüme kavuşturulmuştur. Türkiye'nin üyeliğine
yönelik AB üyesi ülkelerce ileri sürülen kimi tezler veya savlar gün geçtikçe Avrupa
kamuoyunda daha fazla yankı bulmaktadır. Bu savların çok temelsiz olmasına rağmen
yaygınlaşması, uzunca süre Türkiye'nin gereken kamuoyu yönlendirme çalışmalarını
yeterince yapmamasıyla da izah edilebilir. Çalışmada Avrupa Birliği’nin Türkiye ile
ilişkilerinin başlangıcı, nasıl ilerlediği ve son dönemdeki gelişmeler incelenmektedir.
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliğine alternatif olarak imtiyazlı ortaklık, ayrıcalıklı
ortaklık, stratejik ortaklık gibi alternatifler gündeme gelmiştir. Bu doğrultuda Türkiye Avrupa
Birliği ilişkileri ve tam üyelik sürecinde gündeme gelen alternatifler üzerinde
değerlendirmeler yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye-AB İlişkileri, Katılım Müzakereleri, İmtiyazlı Ortaklık

ABSTRACT
The most important reason for the debate on political organization in Europe has been
the widespread belief that such an organization is necessary to prevent a third after two major
world wars. The starting point was firstly the economy and an economic integration model.
Turkey, who preferred to locate in Western Bloc after the Second World War, has taken a step
in a sense that will affect its all future decisions by applying to the European Economic
Community. Turkey - EU relations, which have quite a long history, represents a bumpy but
important process for both sides. Although Turkey's EU adventure began almost half a
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century ago; neither Turkey has become a member, nor has the confusion on thoughts and
emotions about this issue been resolved. Some thesis and arguments about Turkey’s
membership that put forward by EU member states are finding greater resonance in European
public opinion the day after day. Although these arguments are very baseless, they are
widespread. This can also be explained by Turkey’s not doing necessary public referral
Works. In this study, the beginning of the EU-Turkey relations, how it improved, and there
cent developments will be analyzed. Some alternatives to Turkey’s full membership have
come to the fore, such as privileged partnership, favored partnership and strategic partnership.
In this direction, Turkey-EU relations and the alternatives to the full membership status of
Turkey will be analyzed.
Keywords: Turkey-EU Relations, Accession Negotiations, Privileged Partnership
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UKRAYNA KRİZİ ÇERÇEVESİNDE RUSYA - AB İLİŞKİLERİ
RUSSIA - EU RELATIONS WITHIN THE FRAME OF THE UKRAINE CRISIS
Prof. Dr. Ali AYATA
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Doç. Dr. Murat ERCAN
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
ÖZET
Sovyetler Birliği’nin 1990’lı yılların sonunda dağılmasıyla Sovyetler Birliği’ne üye
ülkeler hızla bağımsızlıklarını kazanmıştır. Bağımsızlığını kazanan ülkelere Avrupa Birliği,
stratejik konumları ve enerji yolunun güzergâhında olmaları nedeniyle yoğun ilgi göstermiştir.
Kendisini Sovyetler Birliği’nin varisi olarak gören Rusya, bu bölgede Avrupa Birliği ve başka
bir devlet ya da oluşumların söz sahibi olmasını istemiyordu. Bu durumu stratejik güvenliğine
ve ulusal çıkarlarına karşı bir tehdit olarak algılıyordu. Avrupa Birliği’nin Ukrayna ile
ilişkilerini de bu yüzden onaylamıyordu. Kasım 2013’te Ukrayna’da başlayan protestolar ve
ülkeye hâkim olan kargaşa Rusya’nın Kırım’a askeri birliklerini yerleştirmesiyle tırmanarak
büyük bir krize dönüştü. 2014 Mart ayında Kırım ve Sivastopol’un yapılan referandumla
özerkliğini ilan ederek Rusya’ya bağlandıklarını açıklamasıyla kriz farklı bir boyut
kazanmıştır. Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesiyle Avrupa Birliği ile ilişkileri gerginleşmiştir.
Başta Avrupa Birliği ve diğer uluslararası aktörler Rusya ya karşı ekonomik yaptırımlar
yapacağını açıklasa da, Rusya geri adım atmamıştır. Bu çalışmanın amacı, Rusya’nın Kırım’ı
ilhak etmesiyle gerginleşen Avrupa Birliği-Rusya ilişkilerini inceleyerek, Avrupa Birliği’nin
Rusya’ya karşı yapmış olduğu ekonomik yaptırımların her iki taraf açısından
sonuçlarınıdeğerlendirmektir.Çalışmanın sonunda, başta enerji olmak üzere karşılıklı
ekonomik bağımlılık nedeniyle, tüm olumsuzluklara rağmen AB-Rusya ilişkilerinin
sürdürülmesinin kaçınılmaz olduğu ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Ukrayna Krizi, Kırım, AB, Rusya
ABSTRACT
With the collapse of the Soviet Union in the late 1990s, the former member states of the
Soviet Union quickly gained their independence. The European Union has shown strong
interest in the countries that have gained independence because of their strategic location and
energy route. Russia, who regards itself as heir to the Soviet Union, did not want the
European Union and any other state or formation to have a voice in this region. It perceived
this situation as a threat to his strategic security and national interests. That is why the Russia
did not approve European Union's relations with Ukraine. The protests that started in Ukraine
in November 2013 and the turmoil that had dominated the country have climbed and turned
into a major crisis by Russia’s deployment of its troops to Crimea. In March 2014, the crisis
gained a different dimension by Crimea and Sevastopol’s declaration of autonomy with the
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referendum and that they joined to Russia. With Russia's annexation of Crimea, relations with
the European Union became tensed. Although the European Union and other international
actors stated that they would make economic sanctions against Russia, Russia did not step
back. The aim of this study is to examine the relations between the European Union and
Russia, which is strained by Russia's annexation of Crimea, and to evaluate the results of the
European Union's economic sanctions against Russia for both sides. As a conclusion, it was
revealed that, despite all the negative effects, the continuation of EU-Russia relations is
inevitable due to mutual economic dependency, especially on energy.
Keywords: Ukraine Crisis, Crimea, EU, Russia
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THE CONCEPT OF ALIENATION IN KAFKA’S THE GREAT WALL OF CHINA
Öğr. Gör. Yunus ACAR
Bilecik Seyh Edebali University
ABSTRACT
Kafka, in his work called Great Wall, reflects his beliefs that the object dominated
production causes alienation between artisan and object that he /she produced. According to
Kafka, that situation must be ended to clear off the alienation between artist and object. By
this way, one can achieve a balanced relationship between the inner and outer world of self.
Once the inner relationship is established individuals’ self-esteem and self-trust begins to
flourish. Kafka was in search for Healthy individuals since they can create a healthy society.
In this way, society can act as a single body to overcome all bureaucratic obstacles and can
eliminate all communication problems among them. But this is the first layer of Kafka’s
work. If one wants to go deeper, will find that the text, in fact, explains the geographical
difficulties of which Kafka faced. Thus his study begins to explore how the ruler society and
ruled society alienated from each other.
The aim of this study is to investigate the alienation concept in the Kafka’s The Great
Wall of China (Çin Seddinin İnşaası) regarding as ruler society and ruled society and the
effects of their bureaucratic relationships on individuals’ alienation problems.
In this study to achieve objectivism both textual elements and outer elements that affect
the text such as social, political, economic and biographical factors were taken in into
consideration during the investigation. Thus an eclectic method containing social criticism,
and biographical criticism was used in this study in order to clarify the alienation concept in
Kafka’s The Great Wall of China (Çin Seddinin İnşaası).
Keywords: Alienation, Bureaucracy, Franz Kafka, Great Wall of China, Society
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AMERICAN SOCIETY IN EDWARD ALBEE’S ‘THE ZOO STORY’
Yunus ACAR
Bilecik Seyh Edebali University
Özlem ÖZEN
Eskisehir Osmangazi University
ABSTRACT
Early in the twentieth century, Edward Albee was among the first generation of
American dramatists that managed to establish their own American theatre. He is a
controversial playwright and he reflects both realist and absurdist point of view in his plays.
Albee also uses American social values for social criticism thus his plays often focus on
alienated individuals’ suffering from illusionary social, moral, and religious values.
Albee’s The Zoo Story was first staged in Berlin, Germany, on 28 September 1959, and
represents many of themes such as conflict of characters, necessity and impossibility of
communication, the interrelationship between love and hate, indifference and the loss of
human connection as a result of strict social rules.
In The Zoo Story Albee creates two main male characters Jerry and Peter, and various
stereotypical female characters that are provided by Jerry’s memories or innocent
explanations of Peter In order to evaluate the detachment and impossibility of human
companionship as well as communication, the boundaries of social rules, the place of the roles
of female and male characters’ in the society. Both American men and women have
difficulties to conform to images of society; in fact, it is virtually unreachable. For men and
women conforming to these images is both all too important and impossible, so they create an
illusionary life, an escape from these unbearable situations. Albee’s main point of attack is
that situation, which is illusionary reality they live in.
The main aim of this study is to investigate the way of presentation of American society
in Edward Albee’s “The Zoo Story”. So, Social criticism is used in order to determine and
clarify American society as represented by Albee in his play.
Keywords: Edward Albee, “The Zoo Story”, Absurd Theatre, Social Criticism, Social
Values
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DINMUHAMED KUNAEV AND VLADIMIR SCHERBITSKY: THE LEADERS OF
THE SOVIET ERA IN THE HISTORICAL POLICY OF KAZAKHSTAN AND
UKRAINE
ДИНМУХАМЕД КУНАЕВ И ВЛАДИМИР ЩЕРБИЦКИЙ: ЛИДЕРЫ СОВЕТСКОЙ
ЭПОХИ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ КАЗАХСТАНА И УКРАИНЫ
Yurii LATYSH
Kyiv National Taras Shevchenko University
Латыш Юрий Владимирович
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
ABSTRACT
Динмухамед Кунаев (1912–1993) и Владимир Щербицкий (1918–1990)
принадлежат к одному поколению советской элиты, сформировавшемуся в
послевоенные годы. Они имели очень много похожих страниц в биографии: оба
получили инженерное образование и начали карьеру на предприятиях, имели опыт
руководства правительством республики, выдвинулись на высшие государственные
посты в относительно молодом возрасте в годы хрущевских реформ и потеряли свои
должности из-за конфликта с Н. Хрущевым. Оба они были выдвиженцами Л. Брежнева,
и после его прихода к власти сделали блестящую карьеру, став полновластными
«хозяевами» своих республик. Даже в состав Политбюро ЦК КПСС Д. Кунаев и В.
Щербицкий были избраны в один день – 9 апреля 1971 г. Между ними сложились
теплые и доверительные отношения. Финал их карьеры пришелся на период
Перестройки. Но, если Д. Кунаеву пришлось пережить еще одну опалу, а его отставка
сопровождалась народными выступлениями в Алма-Ате в декабре 1986 г. (Желтоксан),
то В. Щербицкий ушел на пенсию по собственному желанию в сентября 1989 г.
Историки полагают, что именно алма-атинские события убедили М. Горбачева не
спешить с отставкой последнего брежневского соратника В. Щербицкого.
В независимых Казахстане и Украине руководители советского периода
изначально оказались вне «мейнстрима» исторической науки и политики. В их
отношении проводилась политика забвения. Однако в середине 1990-х гг. наметились
отличия в исторической политике Украины и Казахстана. 24 февраля 1994 г. вышло
постановление президента Республики Казахстан «Об увековечении памяти Д. А.
Кунаева», которое реализуется по всей стране на протяжении многих лет. Н. Назарбаев,
который неоднократно критиковал своего предшественника, позже говорил: «я
персонально его не задевал, говорил об экономике…». Были изданы книги Д. Кунаева,
в том числе его воспоминания, открыт музей-квартира, издан фотоальбом, снят
документальный фильм, проводятся научно-практические конференции, выпущены
памятные монеты и медали, по всему Казахстану проходили празднования 100-летнего
юбилея со дня его рождения.
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В Украине только 85-летие В. Щербицкого было отмечено на государственном
уровне, были опубликованы мемуары его соратников. Последующие издания книг,
мемуаров и фотоальбома, посвященных бывшему лидеру советской Украины,
происходили без государственной поддержки. Ни один из пяти украинских
Президентов ни разу не упомянул в официальной речи В. Щербицкого. На его малой
родине – в городе Верхнеднепровске – был открыт музей. После начала политики
декоммунизации были уничтожены мемориальные доски В. Щербицкому в Киеве и
Днепропетровске, а период его правления был объявлен «советской оккупацией».
Keywords: Инмухамед Кунаев, Владимир Щербицкий, Лидеры Советской Эпохи
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II MEŞRUTİYET’TEN HARF DEVRİMİNE KADAR KARİKATÜRLERDE
BESLENME VE BESLENME ALIŞKANLIKLARI (1908-1928)

Dr. Öğr. Üyesi Meryem ARSLAN
Doç. Dr. Mehmet KAYA
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
ÖZET
Karikatürler, insan ve toplumun her türlü durumunu konu alarak abartılı bir biçimde
vermeye çalışan bir sanat dalıdır. Eğlence ve mizah anlayışıyla ele alınan ve toplumda dikkat
çekilmek istenilen konu hakkında izleyeni kimi zaman tebessüm etmeye kimi zaman da
eleştirel düşünmeye sevk eden, çizim ve edebiyatın bileşimi olan bu sanat dalı, büyük oranda
mevcut duruma muhalif içerikler üretmeyi amaç edinmiştir.
İlk kez on altıncı yüzyılda Annibale Carraci (1560−1609) çizimleriyle başladığı kabul
edilmekle birlikte karikatürlerin tarihinin daha ilerilere yani Hititlere kadar götürülebileceği
de ifade edilmektedir. Türkiye’de de ilk basılı karikatür, Teodor Kasap (1835-1905)
tarafından 1870 yılında yayımlanan Diyojen olduğu bilinmektedir.
Gazete ve dergilerin sayfalarını sosyal ve siyasi eleştiriler yapmak ve düşündürmek için
sıkça süsleyen karikatürler, eğlendirme ortamının vermiş olduğu rahatlamayla en acı
gerçekleri ortaya koyabilir. Bu nedenle karikatürlerde genellikle toplumsal yararı gözeterek
iktidarlara karşı yapıcı bir dil kullanımı alışılagelmiş bir durumdur. Bununla birlikte
karikatürlerde toplumsal kavramların inşası veya mevcut algıyı değiştirilme amacıyla yeni
içerikleri üretildiği de gözlenmektedir. Bunlardan biri de beslenme alışkanlıkları, beslenme
ortamları ve özelliklerinin anlatıldığı karikatürlerdir. Bu karikatürlerde beslenme ortamlarında
karşılaşılan durumlar mizahî olarak eleştirilerek bu ortamların nasıl olması gerektiğine
yönelik hassasiyetlerin altı çizilmektedir. Yine tüketilen yiyecekler, pişirme usulleri de bu
karikatürleri süsleyen diğer özellikler arasındadır. Karikatürlerde geçen yiyecekler de dönemi
etkileyen yiyeceklerin ortaya çıkarılması açısından da önemlidir. Bunların belirlenmesi
beslenme alışkanlıklarının ve pişirme usullerinin ortaya çıkarılmasına, yiyeceklerin
bilinmesine katkı sağlayacaktır. Bundan dolayı böyle bir çalışma yapılmak istenmektedir. Bu
özellikler de II. Meşrutiyet’ten devletin sona erişine kadar olan dönem karikatürleri
incelenerek ortaya çıkarılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Mizah, Karikatürlerde Beslenme, II. Meşrutiyet Dönemi, Harf
Devrimi

KONGRE ÖZET KİTABI

20-23 MART, 2019
10

ANTALYA, TÜRKİYE

9. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e
Sosyal Bilimler Kongresi
GÜNEY KAZAKİSTAN’DA KANGLI ÖLÜ GÖMME GELENEKLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer GURSOY
Ahmet Yesevi Üniversitesi
ÖZET
Kanglı adına ilk olarak Çin kaynaklarında “K’ang-chü” şeklinde MÖ 2. yüzyılda
rastlanmaktadır. Kanglılar Fergana vadisinde, Sirderya’nın aşağı akışına kadarki bölgede ve
Talas ile Karadağın güney yamaçlarında yaşayıp kendi kültürlerini geliştirmiştir. Yaşamış
oldukları bölgeye göre, bilim adamları Kanglı kültürünü üçe ayırarak Kauınşı, Otırar –
Karatau ve Cetiasar şeklinde tanımlamıştır. Bunlardan Kauınşı kültürü Taşkent bölgesini,
Otırar – Karatau kültürü Sirderya’nın orta akışını kapsarken Cetiasar kültürü Sirderya’nın
aşağı akışını kapsamaktadır. Güney Kazakistan bölgesi her üç kültür çevresinin kavşağında
konumlanmıştır.
Yukarıda adı geçen kültürler her ne kadar farklı isim altında sınıflandırılmış olsa da ölü
gömme geleneği açısından ortak özellikler sergilemektedir. Özellikle konumuz açısından
ifade etmek gerekirse Kanglılar bozkır kurgan kültürü içerisinde yer almaktadır. Kurganlarını
genellikle yerleşim yerlerinin hemen yakınına düzensiz bir şekilde, yani bir dizi
oluşturmayacak biçimde inşa ederek ölen kişileri kurgan yığını altındaki katakomb mezarlara
defnetmişlerdir. Katakomb mezarlar günümüzde bile çok zor tespit edilebilecek biçimde
düzenlenmiştir. Bir dromoslu girişi olan katakomb mezar odası en az 2-5 metre derinliğe inşa
edilmiştir. Bu tür katakomb mezarlara birden çok kişi defnedilerek yanlarına ölü hediyeleri
bırakılmıştır. Kanglı mezarlarında saptanan çoklu gömüler aynı soydaki kişilerle
ilişkilendirilmiştir. Buda Kanglı mezarlarının farklı zamanlarda aynı aile tarafından birçok kez
kullanılmış olduğunu göstermektedir.
Bu makalede, Güney Kazakistan bölgesinde yaşayan Kanglı ölü gömme geleneğinin düzenli
bir şekilde ele alınarak diğer kültür çevrelerindeki ölü gömme gelenekleriyle karşılaştırmalı
bir şekilde değerlendirilecek olması oldukça önem arz etmektedir. Makalede Kanglı
arkeolojisi üzerine yapılan araştırmalara, Kanglı kültürüne, yayılım alanına, yaşam biçimine
değinilmesi ve özellikle ölü gömme geleneğinin karşılaştırmalı bir şekilde değerlendirilmesi
amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Güney Kazakistan, Kanglı Kültürü, Ölü Gömme Geleneği
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SAUROMAT-SARMAT KAVİMLERİNİN ORTAYA ÇIKIŞI ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME
Dr. Bagdaulet SİZDİKOV
Arş. Gör. Ali SERALİEV
Ahmet Yesevi Üniversitesi
ÖZET
20. yüzyılın başından bugüne kadar yapılan arkeolojik çalışmaların sunucunda MÖ 6.
ve MS 4. yüzyıllarda doğuda Hazar denizinin Doğusundan batıda Tuna nehrine kadar yayılan
geniş bir coğrafyada Sauromat – Sarmat kavimlerinin yaşadığı bilinmektedir. Yazılı
kaynaklar, tasvirli eserleri ve arkeolojik buluntular incelendiğinde MÖ 6. yüzyılda Güney
Ural bölgesinde Sauromatların ortaya çıktığı ve daha sonraki dönemlerde, MÖ 5. – 4
yüzyıllarda İtil ve Yayık nehirlerinin arasında Sarmat ismi altında birkaç kavimler birleşmeye
başladıkları bilinmektedir. Böylece Sauromat kavimi temelinden Sarmat kavimlerinin ortaya
çıktığı anlaşılmaktadır. Bu dönemde Sarmat kavileri batıya doğru göç etmeye başlamışlar ve
ilk olarak Pavolcay bölgesine, daha sonra ise Dinyeper nehrine kadar yayılmışlardır. Birçok
göçebe kavimlerden oluşan Sarmat kavimleri Orta Asya, Kuzey Kafkas ve Kuzey Karadeniz
bölgelerinde önemli güce sahip olmuşlardır.
Günümüzde, Sauromat – Sarmat kavimlerinin ortaya çıkışı konusunda iki tür kaynak
bulunmaktadır. Bunlardan biri yazılı kaynaklara, diğeri ise arkeolojik verilere dayanmaktadır.
Sauromat – Sarmat kavimlerinin ortaya çıkışı konusunda yazılı kaynaklara
baktığımızda, Herodotos, Polybius, Diodoros, Strabon, Ammianus, Publius ve Cornelius
Tacitus’un eserlerinde söz konusu kavimlerin ortaya çıkışı, yaşam biçimi ve kulanmış
oldukları silahları konusunda önemli bilgiler verilmektedir.
Arkeolojik verilere baktığımızda, Sauromat – Sarmat kavimlerinin ortaya çıkışı
konusunda arkeologların arasında iki görüş bulunmaktadır. Birinci görüşe göre Sauromat –
Sarmat kavimleri Don nehrinin doğusunda ve Güney Ural Bölgesinde Tunç Çağındaki
Andronova ve Surubnaya kültürlerini yaşatan kavimlerin devamıdır, yani Tunç Çağında
yaşayan kavimlerle bağlantılıdır. İkinci görüşe göre ise Maiotis kavminin İskitlerle
asimilasyon oluşmasından Sauromat – Sarmat kavimlerinin ortaya çıktığı, yani İskit ve Saka
kavimleriyle bağlantılı olduğu anlaşılmaktadır.
Ele almış olduğumuz bu çalışmamızın amacı, söz konusu kavimlerinin kültürünü, örf
âdetini, yaşam biçimini ve kurgan olarak tanımlanan mezarlarından ele geçen buluntuları
incelerek, literatürlerde geçmekte olan Sauromat – Sarmat kavimlerinin kökenlerini
belirlemektir. Ayrıca, söz konusu kavimlerin ortaya çıkışı, yaşadıkları ülkenin sınırları ve
oluşturduğu kültürlerinin kronolojisi belirlemektir.
Anahtar Kelimeler: Sauromat, Sarmat, Orta Asya, Güney Ural, Demir Çağı, Kurgan
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BİR DİN EĞİTİMİ FIRSATI OLARAK AİLE İÇİ MAHREMİYET
Dr. Öğr. Üyesi Adnan ARSLAN
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
ÖZET
İnsanın, sosyal bir varlık olma yönüne istisnai bir bent olarak örülen mahremiyet duvarı,
insanlık onuru ile doğrudan ilişkisinden dolayı her toplumda kendine özgü sınırları ile var
olagelmiştir. Çoğunlukla cinsel öğeleri akla getiren mahremiyet, giyim-kuşam, mimari, ibadet
gibi hayatın pek çok unsurunda kendini hissettirmektedir. Mahremiyet olgusu, sosyoloji,
antropoloji, din ve kamu hukuku gibi pek çok düzlemde akademik araştırmalara konu
olmuştur. Keza aile içi mahremiyet üzerine pek çok çalışmalar kaleme alınmıştır. Bu çalışma
ise, aile içi mahremiyet sınırlarının, ailede yetişen çocuklara ahlaki yükümlülükler ve dini
pratiklerin öğretilmesinde nasıl vesile yapılabileceği üzerine durmaktadır. İslam dininin ayet
ve hadislerle açıkça belirttiği konulardan olan hayâ, örtünme, namahrem olanlardan kaçınma,
halvetten sakınma hâsılı Müslüman neslin korunmasına yönelik tüm proaktif önlemlerin ilk
öğretileceği zemin aile olduğu gibi bu hayati önlemlerin pilot uygulaması da yine aile içi
mahremiyet sınırları olduğu düşünülebilir. Örneğin, buluğ çağına ermiş bir ergen kızın
kendisini yabancı erkeklerden sakınmasının ilk uygulaması, ev içinde erkek kardeşinin
odasından bağımsız kendisine ait bir oda tahsisi ile gerçekleşmektedir. Yine ergenlik çağına
yaklaşmış bir erkek çocuğunun karşı cinse karşı mahremiyet sınırlarını öğretmenin ilk hazırlık
adımı ebeveyninin yatak odasına izin alarak girmesinin öğretilmesidir. Diğer taraftan aile içi
mahremiyetin, aile üzerine hükümran olan ilahi iradenin varlığını hissettirmek ve bu iradenin
tecellisini somutlaştırmak için pragmatik yönünden de söz etmek mümkündür. Zira aile içi
mahremiyetin uygulanma safhasında şefkat, samimiyet ve sevgi bağları ile birbirine
kenetlenen aile bireylerinin bir diğeri olan ilişkilerini sınırlayan bir iradenin aile üzerinde
izdüşümü vardır. Giyim kuşam şekilleri, aile içi bireylerin ilişkileri, tuvalet ve banyo adabı ve
odaların tanzim ve giriş disiplinine varıncaya kadar ev üzerinde müdahil olan bir iradenin dışa
vurarak tesirini en bariz gösterdiği platform aile içi mahremiyet uygulamasıdır denilebilir.
Anahtar Kelimeler: Mahremiyet, dini eğitim, ergen, aile
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ABBÂSÎ DÖNEMİ ŞAİRLERİNDEN ABDULLAH İBNÜ’L- MÜBAREK’İN
DİVANINDA CİHAD
Dr. Öğr. Üyesi Adnan ARSLAN
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
ÖZET
Türk asıllı bir Tebe-i Tabiîn olan Abdullah İbnü’l- Mübârek, döneminin tanınmış
hadisçi ve fakihlerindedir. Ebû Hanife ile görüşmüş, zühd ve takvası ile meşhur olmuş bir
âlimdir. Zühd anlayışı “dünya ile alâkayı kesmek değil, dünyaya ve dünyalığa bağlanmamak”
olan Abdullah İbnü’l- Mübârek, telif etmiş olduğu Kitâbu’z-Zühd ve’r-Rekâik adlı eserinde
tasavvufun temel kavramları olan, hüzün, zikir, huşû, ihlâs, niyet, tefekkür, havf, haya,
tevâzû, riyâ, kanaat, rıza, fakr hakkında Peygamberimiz ve sahabenin sözlerine yer vermiştir.
Kendisinin İslami ilimlerdeki vukufiyetinin yanı sıra bilinen diğer bir yönü de şairliğidir.
Özellikle zühd ve cihad temalı şiirleriyle yaşadığı dönem Müslümanlarını bilinçlendirmeye
çalışmış ve özellikle de gençler üzerinde etkili olmuştur. Bir divan haline getirilecek çoklukta
şiirleri de olan İbnü’l-Mübârek kendi zühd anlayışını edebi sahaya taşımış ve deyim yerinde
ise zühd nesrini nazma tahvil etmekte muvaffak olmuştur. Bu itibarla onun şiiri, zühdün
“dünya ile alakayı kesmemek” tanımına uygun düşecek şekilde tanzim edilmiştir. Bir taraftan
“Kitâbu’z- zühd” adlı eseri ile Müslümanların iç içe oldukları toplum hayatında manevi
hayatlarını henüz Emeviler döneminde baş gösteren ve Abbasiler döneminde de devam eden
ahlaksızlık girdabından korumaya çalışırken diğer taraftan Tarsus gibi Bizanslılarla sıcak
temas sağlanan cephelere teşvik etmekle isabetli ve ölçülü bir zühd örneği sunmuştur. Diğer
çağdaşı zahidlerden bazılarının zühd anlayışını kısmen de olsa eleştirmiş bu duygu ve
düşüncelerini şiirlerinde dile getirmiştir.
Anahtar Kelimeler: Abbâsî şiiri, Abdullah İbnü’l- Mübârek, zühd, cihad
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THE NECESSITY OF IMPROVING ONLINE TRAINING
Kamalbek BERKIMBAYEV
Begahmet ABUSEITOV
Dinara MUTANOVA
Burhan Umur ATİKOL
International Kazakh-Turkish University by Hodja Ahmet Yassawi,
ABSTRACT
This article discusses advantages of Web 2 technology, distinguishes its
classifications, opportunities for the organization of communication of students for
educational purposes, "massive open online course" and its comparison with traditional
method. It also touches upon the topics such as digital technologies that makes the issue of
improving the distance education system and also requires the same changes in educational
technologies, which include MOOC technology.
Key words: Web 2 technology, software environment, education, management,
services, blogs
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AHMET OKTAY’IN ZAMANI SORGULAMAK ADLI KİTABINDA GÖRÜLEN
YAZINSAL KONULAR ÜZERİNE BİR İNCELEME
A STUDY ON LİTERARY İSSUES SEEN İN AHMET OKTAY'S BOOK ZAMANI
SORGULAMAK
Dr. Öğr. Üyesi Ali ALGÜL
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
ÖZET
Ahmet Oktay şiirleriyle Mavi Hareketi içerisinde tanınır. Şair kimliğinin yanında
ayrıca Türkiye’nin önde gelen edebiyat araştırmacıları arasında yer alır. On dört şiir kitabına
ek olarak araştırma-inceleme-deneme alanında da yirmi üç kitap çıkarır. Bunların dışında
günlük ve tiyatro üzerine de birer yapıt verir. Bu çalışmada yararlanılan Zamanı Sorgulamak,
Remzi Kitabevi yayınları arasında 1991’de basılır. Ahmet Oktay’ın araştırma-inceleme
kitaplarından olan Zamanı Sorgulamak’ın içeriğini yakın dönem Türkiye tarihiyle XX.
yüzyılda dünyada yaşanan metalaşma ve etkileri olmak üzere iki ana konu oluşturur.
Türkiye’nin Tanzimat’tan 1980’lere kadar yaşadığı özellikle siyasal, toplumsal, kültürel ve
yazınsal değişimlere değinen Ahmet Oktay, kitabında bunlar içerisinde dört konuya odaklanır:
İlk olarak Ankara ve İstanbul’u ele alır. Bu iki kentin siyasal anlamlarını ve edebiyatçıların bu
kentlere yaklaşımlarını yapıtları üzerinden inceler. Özellikle Abdülhak Şinasi Hisar, Ahmet
Hamdi Tanpınar, Yakup Kadri gibi romancıların Ankara ve İstanbul’a bakışlarını nedensonuç ilişkisine göre açıklar. Ahmet Oktay yapıtında ikinci konu olarak Türkiye’de
Cumhuriyet’in kurulmasıyla ve çok partili yaşamla ortaya çıkan değişim ve dönüşümleri
Atatürk, İnönü ve Demokrat Parti dönemlerini karşılaştırarak sorgular. Üçüncü olarak ise
Türk aydınının çıkmazını ele alırken son olarak da Türk edebiyatını sorgular. XX. yüzyılda
modernleşmeyle birlikte dünyada görülen metalaşma ve yabancılaşma Zamanı Sorgulamak’ın
ikinci ana içeriği olarak karşımıza çıkar. Ahmet Oktay, eserinde her şeyin parayla ölçüldüğü
yenidünya sitemini eleştirir. Bu yeni düzenle birlikte dünyanın gittikçe şiddete yöneldiğini,
insanların birbirlerine ve doğaya karşı acımasız davrandığını konu edinir. Çalışmada
belirtilen bu konulardan Ahmet Oktay’ın Türk edebiyatı üzerine düşündükleri ele alınmıştır.
Bu bağlamda Türk edebiyatçılarına göre Ankara ve İstanbul’un taşıdığı anlam, Mavi
Anadoluculuk, Köy edebiyatının nedenleri, sonuçları, Nurullah Ataç’ın Cumhuriyet
tarihindeki yeri ve Broy dergisinin işlevi irdelenmiştir.
Anahtar sözcükler: Ahmet Oktay, Türk edebiyatı
ABSTRACT
Ahmet Oktay is known in the Blue Movement with his poems. Besides the identity of
the poet, he is also among the leading literary researchers of Turkey. In addition to fourteen
books of poetry, he also publishes twenty-three books in the field of research-study-trial. In
addition to these, he also wrote a piece about daily and theater. The Zamanı Sorgulamak in
this study was published in 1991 by Remzi Kitabevi publications. The content of Zamanı
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Sorgulamak, which is one of the research and investigation books of Ahmet Oktay, is two
main topics: the recent Turkish history and the metasification and effects of the twentieth
century in the world.Turkey's Reforms inhabited until the 1980s, particularly in the political,
social, cultural and literary exchange reference to Ahmet Oktay, which focuses on four topics
in the book: First he deals with Ankara and Istanbul. He examines the political meanings of
these two cities and their approaches to these cities through his works. He explains the
viewpoints of novelists such as Abdülhak Şinasi Hisar, Ahmet Hamdi Tanpınar and Yakup
Kadri to Ankara and İstanbul. Oktay ahmet structure as the second subject in the
establishment of the Republic of Turkey and multiparty the changes and transformations that
occur with age Ataturk, İnönü queries by comparing the period and the Democratic Party.
Thirdly, while examining the dilemma of the Turkish intellectual, he finally questions the
Turkish literature. In the twentieth century, with the modernization, commodification and
alienation in the world appear as the second main content of Zamanı Sorgulamak. In his work,
Ahmet Oktay criticizes the loophole system in which everything is measured with money.
Together with this new arrangement, he deals with the increasing violence of the world and
the cruel treatment of people and nature. In this study, Ahmet Oktay’s thoughts on Turkish
literature are discussed. In this context, according to the Turkish writers, the meaning of
Ankara and Istanbul, the reasons of Blue Anatolia, the reasons and results of village literature,
the place of Nurullah Ataç in the history of the Republic and the function of Broy magazine
were examined.
Keywords: Ahmet Oktay, Turkish literature
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FRANSIZ DEVRİMİNİN VİCTOR HUGO’NUN DOKSAN ÜÇ ADLI ROMANINA
YANSIMASI
THE REFLECTION OF THE FRENCH REVOLUTION ON VICTOR HUGO'S NOVEL,
DOKSAN ÜÇ.
Dr. Öğr. Üyesi Ali ALGÜL
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
ÖZET
1789’da gerçekleşen Fransız Devrimi, doğurmuş olduğu ulusçuluk, özgürlük ve laiklik
gibi kavramlarla, sancılı da olsa, Avrupa’da geleneği yıkar, dünyayı derinden etkiler. Yıllarca
sürecek olan iç ve dış büyük olaylara neden olur. 1802’de doğan Victor Hugo, kendini
devrimle birlikte çalkalanan bir ülkede bulur ve hayatı boyunca devrimin neden olduğu
bunalımlı yıllarda yaşar. Victor Hugo sanata küçük yaşlarında şiirle başlar. Akademi
Ödülü’nü kazandığında henüz on beş yaşındadır. İlerleyen yaşlarında şiir, roman, tiyatro,
eleştiri türlerinde büyük yapıtlar yazar. Fransız Devriminin siyasette yaptığını kendisi de
edebiyatta yapar: Klasik akımın yıkılmasında başat rol oynar. Yerleşmesinde yapıtlarıyla
etkili olduğu Romantizm akımın en güçlü temsilcisi olur. Kitaplarında bu akımın özelliklerini
barındırır. İkilem içerisinde yaşayan kahramanlar ve iyilik-kötülük arasında kalan kişiler gibi
zıt unsurlarla eserlerinde sıkça karşılaşılır. Sanat anlayışında sabit bir noktada kalmayan
Victor Hugo, zamanla sanat sanat içindir anlayışından uzaklaşarak insan için sanat görüşüne
yaklaşır. Siyasal görüşleriyle sanatını birleştirir. Krala karşı çıkınca da ömrünün büyük bir
kısmını sürgünde geçirmek zorunda kalır. Başta Sefiller olmak üzere birçok yapıtını da sürgün
yıllarında bulunduğu İngiltere topraklarında yazar. İdam cezasına karşı çıkan aydınların
öncüsü olur. 22 Mayıs 1885’te hayatını kaybettiğinde gerek sanat dünyasına getirdiği
özgürlükçü ve özgün görüşleri gerekse tüm insanlığı ilgilendiren evrensel düşünceleriyle
sadece Fransa’nın değil, tüm insanlığın sanatçısı haline gelmiş bulunmaktaydı. Bu çalışmada,
1874’te yayımlanan ve Victor Hugo’nun son romanı olan Doksan Üç’e yansıyan Fransız
Devrimi ele alınmıştır. Devrimin Fransa’da yaşandığı en şiddetli yıl 1793’tür. Kral XVI.
Louis ve kraliçe idam edilirler. 1793 Anayasası yazılır. Kuraklık nedeniyle yaşanan ekonomik
sıkıntılar sonucunda ayaklanmalar çıkar. 1793’ün sonbaharında binlerce insanlar idam edilir.
Victor Hugo Doksan Üç’te iç savaştan başka bir şey olmayan bu olayları romanın kurmaca
dünyasına taşır. Yapıtın yüzeysel yapısında Fransa’da devrim yıllarında yaşananlar
anlatılmasına karşın, derin yapısında ise savaşın insanlığa getirdiği acılar, sıkıntılar, felaketler
yansıtılır. Bir tarihsel roman örneği de olan Doksan Üç’te memleket ve insan sevgisi,
doğruluk da öne çıkarılır.
Anahtar sözcükler: Fransız Devrimi, Victor Hugo, roman
ABSTRACT
The French Revolution in 1789, with its concepts of nationalism, freedom and
secularism, destroys the tradition in Europe, albeit painful, deeply affects the world. It causes
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large internal and external events that will last for years. Born in 1802, Victor Hugo finds
himself in a state of shattering revolution, and he has lived through the course of his life in the
depressed years of the revolution. Victor Hugo begins his art career with poetry at an early
age. He is only fifteen years old when he wins the Academy Award. In his later years, he
wrote great works in poetry, novels, theaters and critics. He did what the French Revolution
did in politics and he did it in literature: It plays a leading role in the destruction of the
classical movement. Romanticism is the most powerful representative of the movement in
which it was influenced by its works in its settlement. It contains the characteristics of this
stream in its books. The dilemma is often seen in his works with opposing elements such as
the living heroes and the ones who live between good and evil. Victor Hugo, who does not
remain at a fixed point in the understanding of art, approaches the view of art for human
beings by moving away from the understanding of art for art. Combines his art with his
political views. When he opposes the king, he has to spend most of his life in exile. He writes
Many of his works, especially Miserables, in England where he was in exile. He is the leader
of the intellectuals who oppose the death penalty. When he died on May 22, 1885, he became
an artist of not only France but of all humanity, with his libertarian and original views and
Universal thoughts of all humanity. In this study, the French Revolution, published in 1874,
reflected in Victor Hugo's latest novel, Doksan Üç. The most violent year of the revolution in
France is 1793. King XVI Louis and Queen are executed. The constitution of 1793 is written.
As a result of the economic difficulties experienced due to drought, riots erupt. In the fall of
1793, thousands of people were executed. Victor Hugo takes these events to the fiction world
of the novel, which is nothing but civil war in Doksan Üç. Although the superficial structure
of the work is described in the French Revolution, the deep structure is reflected in the
suffering, troubles and disasters that war brings to humanity. In Doksan Üç, which is an
example of a historical novel, country and human love, honesty is also emphasized.
Keywords: French Revolution, Victor Hugo, novel
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JOHN R. SEARLE’ÜN KİNÂYE ANLAYIŞI YAHUT RECÂİZÂDE MAHMUT
EKREM’İN DİL-EYLEM TEORİSİ
Dr. Öğr. Gör. Mehmet Akif DUMAN
Johannes Gutenberg University
ÖZET
Aristoteles merkezli ve Coenen şerhli analoji teorisine atılacak kaba bir nazarın takılacağı ilk ve
en makul nokta benzetmenin ters çevrilebilirliği kaidesinin işleyişi olacaktır. Mesela ağzın (müşebbeh)
kutuya (müşebbehün bih) teşbihi ters çevrilebilirlik bakımından tam bir simetriye sahiptir, yani pekâlâ
kutu da ağza çevrilebilir. Çabucak idrak edilen bu tür bir yer değiştirme şüphesiz benzetmenin
kıymetsiz, sürdürülebilir ve klişe olduğunu gösterse de birbirinden farklı tarafeynleri yan yana
getirmek ile yapıldığında metaforik tesirler uyandırmaya muktedirdir. Bu minvalde Searle için “dileylem”in ifade ettiklerini, Recâizâde için “kinâye”nin ifade ettikleri ile çaprazlayıp böylesi bir
paralellik elde etmekle kalmıyor aynı zamanda kinâye sanatı ve “dil-eylem” arasında da ciddi bir
rabıta kurmuş oluyoruz. Dolayısı ile Recâizâde’nin “dil-eylem” ve Searle’in de “kinâye” hakkında
(kavramlar farklı olsa da) görüş bildirmiş olduklarını söylemek defaten ispatlanacağı üzere gayet
mantıklıdır.
Ortak görüşün temelinde (Searle merkezli olsa da Austin ve Grice ekseninde izahının
genişletileceği) söylenen ile kastedilen arasındaki uyuşmazlık yatar. Klâsik olan ve bizim
eleştirdiğimiz algıya göre kinâye, temel anlamıyla kullanılan bir kelime veya söze mecâzî bir anlam
yükleme sanatıdır. Sözün aynı anda hem gerçek hem de mecâz anlamda idraki esasına dayanır, yani
söylenen ile kastedilen arasında tutarsızlık olma ihtimali kinayenin temelidir. Dolayısıyla bu sanat,
mecâzla (yani geçici anlamla) temel anlam arasında bulunmaktadır ve kasta bağlıdır. Meselâ “Ali’nin
yüzü kızardı” ifadesi klasik algıya göre kinâye kabul edilir. Cümlede Ali’nin utanması (mecâzî anlam)
da kastedilmiş olabilir, Ali’nin yüzünün gerçekten kızarması (hakiki anlam) da. Bu iki anlamı aynı
anda düşünmek ise cümlenin kastı sadece birini vereceği için mantıksızdır. Cümlenin bu halde hangi
anlamı (utanmak mı, güneşten kızarmak mı?) karşıladığını tahmin etmek zarureti de aynı şekilde
makul değildir. Kasıt- bağlam’ın aslında bir seçenek değil bir zorunluluk olması gerekir. Yani
“Köpeği korkak” (Sekkâkî 191; Bolelli 1993,126) deyip bunun “kinâye yahut mecâz-ı mürsel”
değerini tartışmak kesinlikle mantıksızlıktır. Bize bu ifadenin “kastını yahut bağlamını” veren bir
diğer cümle yahut ifade gereklidir. Unutulmamalıdır ki yazar için, metin için ve okur için ayrı ayrı
çizilebilecek “maksat ve yorum” daireleri (Danto 1984, 278) mevcuttur. Nihayetinde “Köpeği

korkak” demek ile ne “kastedildiğini” (hayvanın psikolojik durumu mu, ev sahibinin
misafirperverliği mi) bilmeden hüküm veremeyiz. Martinich’e göre kim metaforik bir ifade

zikrederse (yaparsa: imal ederse) hakikati hedef alır (1984b, 35-56; 1985/1996, 427-438). Yani
metaforik bir kullanım olacaksa zaten köpeğin gerçekten ürkek veya korkak olması mevzubahis olmaz.
Dil- Eylem teorisi çerçevesinde bilhassa perlokasyon kapsamında söylenenin sarahati belirleyici
olduğu için kinâye yeniden tanımlanması gereken bir sanat olarak karşımıza çıkar.
Anahtar kelimeler: John R. Searle, John Langshaw Austin, Recâizâde Mahmut Ekrem, DilEylem (ing. Speech act, alm. Sprechakt), kinâye
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EARL R. MAC CORMAC’IN BİLİŞSELLİK TEORİSİ VE ÖRFÎ MECÂZ
ARASINDAKİ AKLÎ MUTABAKAT
Dr. Öğr. Gör. Mehmet Akif DUMAN
Johannes Gutenberg University
ÖZET
Metafor, insanî “ruh” ile kültür arasında çift yönlü bir iletişim kurar. Bilhassa
mücerredi müşahhasa çevirmek özelliği ile de metafizik için vazgeçilmez bir enstrümandır.
Metaforun “ima” ediciliği ne kadar fazla ise, yani müşebehhün bih ne kadar dolaylı ise, teorik
olarak metaforda “yanlışlık dercesi” o kadar artar. Sadece analojiye yakınlık metaforda
“doğruluk derecesi”ni artırır. Dolayısı ile örfî olarak kurgulanan mecâzlarda Mac Cormac’ın
tanımladığı knowledge process’e oldukça benzer bir süreç işlediği görülmektedir.
Bilgegil (1989, 130) örfî-i âm için “tütün” misalini verir. Kelime aslen “duman”
manasına gelirken zamanla malum bitki yaprağının adı olmuştur. İşte “örfî-i âm”
durumundaki kelimeyi mecâzî manada kullanır isek “idrak süreci” işlemeye başlar. Yani
“gözümde tütüyor” dendiğinde örfî-i âm mecâzî manada kullanılır. Mühim olan tam bu
aşamada bilişsel bakış üstünde yapılan ayarlamadır. Genele hâkim olan metaforik idrak
objektivist- pozitivist temelli gerçeklik anlayışını muhtevidir. Dolayısı ile metaforun bilhassa
gerçeği çarpıtma potansiyelli arka planı sebebi ile bilim içindeki yeri hep ihmal edilmiştir. İlk
kez imajinel alan-teoritik bilişsel metafor tanımlaması ve değişen (/değiştirilen) bilim idraki
vesilesi ile metafor bilimin esas bilişsel ve iletişimsel enstrümanı olarak tanınmış ve farklı
disiplinlerce tetkik edilmiştir (Drewer 2003, 57). Earl R. Mac Cormac bu ayrımı idrak için
gereken metafor ve metafor olmayan arasındaki farkı başarı ile gösterir (1985, 32). Şayet tüm
mesele “metafor olmak yahut olmamak” ise bu metaforun iki alandan birine hâkim olduğunu
işaret eder. Diğer alan ise “hakikat”tir. Hakikat sahasında konuşlanıp yanlışlığı yahut tuhaflığı
konusunda tereddüde düşülmeyen ifadeler örf-i âm olan ifadelerin mecâza taşınmasında en
kesif hallerini alırlar. Mesela “hayvan” genel bir ad olmasına rağmen tüm hayvanlar için
kullanılmaya muktedirdir. “Hayvanı besle” dendiğinde köpek, kedi, koyun, inek (bağlama
göre hangi hayvan kastediliyorsa) türlerinden biri kastedilir ve bu kullanım hiç yadırganmaz.
Umumu söyleyip hususu kastetmek esaslı geçiş insanı tahkir için de kullanılır. Bir kişiye
“hayvan” demek ile belirtilmese de sadece “kötü” hayvanlar kastedilir, aksi halde aslan da bir
hayvandır, kaplan da, kartal da, ceylan da.
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Mac Cormac (1985) bizatihi metaforu “dilsel- kültürel süreç”, “semantik ve
sentaktik süreç” ve “bilişsel süreç” gibi aşamalarda (kademe) tanımlar. Bilişsel olarak
düşünülmüş kat, en derin olanıdır. “Bilişsel” süreci bağlamsal anlamda kapsamlı evrimsel bir
“bilgi süreci” (knowledge process) olarak tasavvur eder (1985, 2). Metafor aynı zamanda yeni
bilgi mümkün olmayacak şekilde “bilişsel süreç”in temelidir (1985, 42). Daha kısa ve öz bir
tabirle metafor (tütmek, misalinde olduğu gibi) insanî “ruh” ile kültür arasında bir aracılık
işlevi görür. Kedi’yi kasıtla “oynama hayvanla” demek bilişsel arka planında kişinin ruhsal
yapısı ile tâbî olduğu kültür arasındaki etkileşimin bir göstergesi, herhangi bir kişiyi “hayvan”
sıfatı ile tahkir ise sonucudur.
Anahtar Kelimeler: Örfî-i âm, Earl R. Mac Cormac, bilişsellik teorisi, mecâz,
metafor
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İSLAM HUKUK DOKTRİNİNDE TANIM FAALİYETİNİN MAHİYETİ ÜZERİNE
BİR İNCELEME
A STUDY ON THE NATURE OF THE DEFİNİTİON ACTİVİTY İN ISLAMİC LEGAL
DOCTRİNE
Dr. Öğr. Üyesi Ünal YERLİKAYA
Süleyman Demirel Üniversitesi
ÖZET
İslam hukuk literatürü incelendiğinde, aynı hukukî olgunun, farklı hukuk ekollerine
mensup bilginler tarafından, farklı şekillerde tanımlandığı görülmektedir. Söz konusu durum,
hukuk ekollerinin, hükmü bakımından farklı yaklaşımlar ortaya koydukları hemen tüm hukukî
olgular bakımından geçerlidir. Genel olarak bakıldığında, farklı ekollerin aynı hukukî olguya
ilişkin tanımları, olgudan bağımsız olarak yapılmış birer tanım görünümündedir. Dolayısıyla,
aynı hukukî olguların hangi gerekçeyle/gerekçelerle farklı şekillerde tanımlanabildiği sorusu,
anlamlı bir sorudur.
Söz konusu durum, hem furû’ literatüründe hem de usûl literatüründe yer alan tanımlar
ve tasnifler bakımından geçerlidir. Söz gelimi gasp suçuna ilişkin tanımları incelendiğinde,
hanefî bilginlerin tanımı ile diğerlerinin tanımı arasında köklü farklılıklar bulunmaktadır. Bu,
aynı hukukî olgunun, tipikliği bakımından farklı bir kategoride değerlendirildiği ve
dolayısıyla farklı bir hükme konu edildiği anlamına gelmektedir. Yine usûl literatürü
incelendiğinde, örneğin hanefî usûlcülerin, aralarındaki ilişkiden hareketle illet, sebep ve şartı,
oldukça teknik sayılabilecek düzeyde tanımlayıp tasnif ettikleri; onların tanım ve tasnifleri ile
diğer usûlcülerin tanım ve tasnifleri arasında köklü farklılıkların bulunduğu görülmektedir. Bu
farklılıklar, diğer bilginler tarafından illet kapsamında değerlendirilen bir davranış veya
durumun hanefî bilginler tarafından sebep veya şart kapsamında değerlendirilmesinin bir
sonucudur.
Öyle anlaşılmaktadır ki; özellikle hicrî beşinci asır ve sonrasında, belli bir ekole ait
hükümlere teorik izahlar getirme amacıyla oluşturulan furû’ ve usûl kaynaklarındaki tanım ve
tasnifler, olguyu esas alan değil, hemen tümüyle, benimsenen ekole ait hükümleri
temellendirmeye dönük bir faaliyetin sonucudur. Tanım ve tasnif faaliyetinde esas amaç, bir
hukukî olguyu, olgusallığı bakımından tanımlamak değil, benimsenen ekolün hükümleriyle
uyumlu ve onları temellendirmeye elverişli olacak şekilde tanımlayabilmektir. Bu durumda,
farklı ekollere mensup bilginlerin aynı hukukî olguyu, farklı şekillerde tanımlamaları normal
bir sonuçtur. Dolayısıyla klasik literatürdeki tanım ve tasniflerle muhatap olan kimse
bakımından anlamlı olan, onlar arasında olgusal açıdan bir tutarlılık beklemek değil, onların,
benimsenen ekole ait hükümlerle uyumlu olacak şekilde yapılmış birer tanım ve tasniften
ibaret olduğunu bilmektir.
Anahtar Kelimeler: İslam Hukuk Doktrini, Hukukî Olgu, Tanım Faaliyeti.
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ABSTARCT
When the Islamic legal literature is examined, it is seen that the same legal case is
defined in different ways by legal scholars from different schools of law. This situation is
valid for almost all legal cases that Islamic legal schools have different approaches about their
judgments. In general, definitions of different schools related to the same legal case appear as
independent definitions from the case. Therefore, the question of what reasons the same legal
cases can be defined in different ways is a meaningful question.
The situation is valid with regard to definitions and classifcations included in both the
jurispuridential literature and the legal literature. For example, when their definitions about
the crime of extortion is examined, it is seen that there are big differences between the
definitions of hanafî scholars and the definitions of sâfiî scholars. This means that the same
legal case is considered in a different category in terms of its typicality and is therefore
subject to a different provision. In the same way, when reviewing the jurispuridential
literature, for example, it is seen that hanafî scholars classify and define the ‘ılla and sart and
sabab in terms of their relationship in a quite technical level. Therefore there are big
differences between the their definitions and others. These differences are the result of
evaluation of a behavior or situation by hanafî scholars within the sart or sabab and this
behavior or situation is evaluated by other scholars within the ‘ılla.
It is understood that, especially in the fifth century and beyond, the definitions and
classifications in the jurispuridential literature and the legal literature, which are formed to
bring theoretical explanations to the provisions of a certain school are result of the activity for
the purpose of basing the provisions of the adopted school not the activity for the purpose of
defining the legal case. The main purpose in the definition and classification activity is not to
define a legal case in terms of reality, but to be able to define them in a way that is compatible
with the provisions of the adopted school. In this case, it is normal for the scholars of different
schools to define the same legal case in different ways. Therefore, it is important for anyone
who is dealing with the definitions and classifications in the classical literature to know that
they are definitions and a classifications made in accordance with the provisions of the
adopted school.
Keywords: Islamic Law Doctrine, Legal Case, Definition Activity
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‘YENİ HRİSTİYAN ÂLEMİ’: HRİSTİYANLIǦIN GELECEǦİ
‘NEW CHRISTENDOM’: THE FUTURE OF CHRISTIANITY
Dr. Öğr. Gör. Hesna Serra AKSEL
Hitit Üniversitesi
ÖZET
Dünya üzerindeki yaygın algıya göre, Bati medeniyeti genellikle bir Hristiyan
medeniyeti olarak görülürken, Hristiyanlık bir Batı dini olarak kabul edilir. Modern Batı’da
yaşanan deneyimlerin Hristiyan dünyanın Batı dışındaki bölgelerinde basitçe taklit edildiği
farz edilir. Bu çalışmanın amacı, Philip Jenkins tarafından kullanılan “New Christendom”
(Yeni Hristiyan Âlemi) kavramı bağlamında, Hristiyanlığın son dönemde geçirdiği kültürel ve
tarihsel değişimi inceleyerek, batı merkezli Hristiyanlık algısını sorgulamaktır. Jenkins’in bu
tezine göre, Hristiyanlık son birkaç yüzyılda Bati medeniyeti ile iç içe geçmiş olarak gelişse
de, son yirmi otuz yılda Hristiyanlığın geleceği Afrika ve Latin Amerikalı Hristiyanlar
tarafından şekillendirilmeye başlanmıştır. Jenkins, güney Hristiyanları diye adlandırdığı
Afrikalı ve Latin Amerikalı Hristiyanların, 2050’ ye kadar sayısal olarak Hristiyan
dünyasında baskın olacağı iddiasını savunur. Şuan lider konumunda olan İngiltere, Fransa ve
İspanya gibi ülkeler 2050’de lider ülke listesinde olmayacaktır. Dahası, Jenkins, güney
bölgesi Hristiyanlarının, Batı’da mevcut olan kiliselerden farklı bir Hristiyan geleneği
geliştireceğini on görür. Diğer bir deyişle, Avrupa’nın Hristiyanlaşması döneminde olduğu
gibi, Hristiyanlık güneyli bir din olurken, gayri ihtiyari bu coğrafyanın kültürel ve bölgesel
bazı karakteristiklerini adapte edecektir. Bu güneyli Hristiyanlık Kuzey Amerika ve
Avrupa’daki Liberal Teoloji ’den farklı olarak geleneksel ve muhafazakâr bir niteliğe
bürünmüştür. Bazı liberal ve seküler eğilimler olsa da, güneyden yükselen yeni Hristiyanlık
baskın olarak gelenekselci, Ortodoks ve doğaüstü niteliklere atıf yapar. Özetle, bu projede,
Jenkins’in “Yeni Hristiyan Âlemi” tezi temelinde, Bati Hristiyanlığının Hristiyan dünyanın
geleceğini oluşturmadığını tartışacağız. Yeni Hristiyan dünyası daha çok bati dışında kalan
Afrika ve Latin Amerika’daki Hristiyan toplulukları üzerinde yükselmekte ve Bati dünyasına
ait mevcut eğilimlere dayanmamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hristiyanlık, Hristiyan Âlemi, Bati Medeniyeti
ABSTRACT
The Western civilization has been commonly seen as a Christian civilization and Christianity
has been considered as the religion of the West. It is assumed that what the West experiences
is simply followed in the other part of the Christian world. The purpose of this project is to
criticize this assumption based on the concept of “new Christendom” used by Philip Jenkins
through the examination of the cultural and historical transformation of Christianity in the last
few decades. I argue that although Christianity has been bounded up with Western civilization
in the last few centuries, the future of Christianity will be formed by African and Latin
American Christians. First, I point out the numerical extension of Southern Christianity that
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will demographically be dominant in the Christian world by 2050. Jenkins foresees that the
leading Christian countries like Britain, France, and Spain would not be in the corresponding
list in 2050. Moreover, the South will represent a new tradition of Christianity that is different
from the Western churches in the present age. While Christianity becomes Southern, it will
unconsciously observe some cultural and regional characteristic of the South, as it became
during the Christianization of Europe. Lastly, I address the conservative and traditional nature
of Southern churches in Africa and Asia which are different from Liberation Theology in
North America. Even if liberal or secularizing tendencies may emerge, dominant future of
Christianity that emerges from the South will be traditionalist, orthodox and supernatural. To
sum up, in this paper, I argue that Western Christianity is not the norm in the Christian world.
The new Christendom is now primarily upheld outside the ‘West,’ and do not count on the
current Western trends.
Keywords: Christianity, Christendom, Western Civilization
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HRİSTIYANLIK VE YAHUDİLİKTE İSA FİGÜRÜ ÜZERİNE KİMLİK İNŞASI
IDENTITY CONSTRUCTION ON FIGURES OF JESUS IN CHRISTIANITY AND
JUDAISM
Dr. Öğr. Gör. Hesna Serra AKSEL
Hitit Üniversitesi
ÖZET
Hristiyanlık bir inanç sistemi olarak ortaya çıktığından beri Hristiyanlık ve Yahudilik
arasındaki teolojik çizginin nereden çizilmesi gerektiği tartışılagelmiştir. Çeşitli tarihsel
bağlamlarda Hristiyan ve Yahudi toplumlar arasındaki etkileşim bu iki inanç sistemi arasında
keskin bir ayırım yapmayı zorlaştırır. Bu çalışmada, modern Avrupa’da, özellikle
Almanya’da, yasayan Yahudiler üzerindeki Hristiyan geleneğin etkilerini ele alarak iki
toplum arasındaki etkileşimi baskın toplumsal söylemlerin etkisi bağlamında tartışacağız. Bu
amaç için, Almanya’da yasayan Eski Ahit’in Yahudi araştırmacılarının nasıl Alman
milliyetçiliğinin ve Avrupa Hristiyanlığının etkisi altında kaldığını ve bunun Yahudi
söylemlerine etkilerini inceleyeceğiz. Almanya’da yasayan hem Hristiyan hem Yahudi
araştırmacılar İsa’yı kendi amaçları için bir referans noktası olarak kullanmıştır. Hristiyanlar
İsa’nın bir Hristiyan olarak orijinal bir figür olduğunu kanıtlamaya çalışırken, Yahudiler, bir
Yahudi haham olarak ortaya koydukları İsa figüre ile Hristiyanlığın baskın olduğu bir
ortamda saygı görmeye çalışmışlardır. Susannah Heschel bu etkileşimi İngiliz edebiyatına
giren kadınlar ile Hristiyan teolojisinin baskın olduğu Avrupa ortamına giren Yahudileri
kıyaslayarak ele alır. Kadın karşıtı bir söylemin içine girince kabul görebilmek için bu
söylemi kendilerini içine alacak şekilde yeniden yorumlayan kadınlar gibi Yahudiler de
Hristiyanlığın baskın olduğu bir atmosfere girdiklerinde Hristiyanların İsa’ya dair hikayesini
yeniden yorumlayıp onun Hristiyan tasvirini Yahudi kimliği içine entegre etmişlerdir. Her iki
durumda da hâkim gücün etkisi altında yasayanlar, kadınlar ve Yahudiler, o güce ait
hikayeleri yeniden yorumlayarak o gücün bir parçası olmayı denemişlerdir. Diğer bir deyişle,
Eski Ahidin Yahudi araştırmacıları Hristiyan Almanya’da Yahudi kimliğine bir yer açmak
için, Yahudi bir haham olarak tasvir edilen İsa figürü üzerinden kendilerini baskın güç ile
ilişkilendirmeye ve yaşadıkları toplumda kabul görmeye çalışmışlardır.
Anahtar Kelimeler: Yahudilik, Hristiyanlık, Almanya, Milliyetçilik
ABSTRACT
The struggle over where to draw the theological line between Christian and Jewish
faiths has continued since the rise of Christianity as a belief system. The interaction of
Christian and Jewish communities in various historical context makes the clear distinction
between these two faiths a difficult task. In this project, I point out the influence of Christian
tradition over Jewish theology within the context of modern Europe, particularly Germany. I
argue that Jewish scholars of Bible living in Germany were under the influence of German
nationalism and European Christianity. Even though these scholars seemed to resist against
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Christian scholars in Germany, and seemed to reverse their arguments, what they did was to
retell the story of German nationalism. For instance, both Christian and Jewish scholars in
Germany used Jesus as a fixed referential point for their own agenda. While Christians
wanted to demonstrate originality of Jesus as a Christian, Jews sought respect for Judaism
through the figure of Jesus as a Jewish rabbi within an environment dominated by Christian
tradition. Susannah Heschel articulates this argument by addressing the similarities between
women entering the English literature and Jews entering the Christian theological tradition.
Like women, who wanted to cope with misogynist discourse, and so, retold the conventional
narratives by subverting their plots, Jewish theologians, who grew a dominantly Christian
atmosphere, retold the story of Jesus by subverting his Christian depiction into the Jews
identity. In both cases, victims of dominant power -women and Jews- tried to relate
themselves to the dominant discourse by retelling its story, the story of men and Christianity.
In other words, the Jewish scholars of the Bible referred the power, which has inherited within
Christian Germany to open a space for their Jewish identity.
Keywords: Judaism, Christianity, Germany, Nationalism
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ANTİK BİR HİKAYE: HRİSTİYAN TOPLUMUN SINIRLARINI ÇİZME ÇABASI
AN ANCIENT STORY: A STRUGGLE TO DRAW THE BOUNDARIES OF THE
CHRISTIAN COMMUNITY
Dr. Öğr. Gör. Hesna Serra AKSEL
Hitit Üniversitesi
ÖZET
İnsanlık tarihi boyunca, dini geleneklerin liderleri kendi toplumlarının sınırlarını
belirlemek için çeşitli metotlar kullandılar. Bu çalışmada, Hristiyan geleneğin önemli antik
figürlerinden birisi olan Athanasius’un Hristiyan münzeviler ve onların karşıtları olarak
konumlandırılan Yunanlılar, pagan filozoflar ve sapkınlar arasında bir mücadele resmederek
Hristiyanlığın sınırlarını nasıl çizdiğini ele alacağız. Bir hristiyanın öz tanımlamasını yapmak
için, Athanasius, kendisi de Hristiyan gelenekte önemli bir antik figür olan ve bilgeliği
Yunan-putperest kültürden veya sapkın inançlardan değil de, Isa’ya olan inancından gelen
Antony’i kullanıyor. Athanasius, Hristiyanlığı Helenistik pagan felsefenin karşıtı olarak
konumlandırmak için, paganlığın zayıflığını ve inancın gücünü kıyaslıyor. Yanılsamalarla
aldanmış olan Yunanlıların Hristiyanları cennete giden yoldan alıkoyacaklarına inanıyor ve
Hristiyanları bu tehlikeye karşı uyarıyor. Hristiyanları Yunanlıların yanılgılarından korumak
için, Athanasius göre ilk yapılması gereken Yunanlıların mantıksal düşüncesini dinlemek
yerine inanç sahibi olmak. Buna göre, yanılsamalar ile aldanan Yunanlılar gibi aldanmamak
için, Hristiyanlar inanç ve münzevi disiplin (zahit) sahibi olmalıdırlar. Bu karşıtlığı
kurabilmek için, Athanasius, Antony’in şeytan tarafından aldatılan pagan filozoflar ile ilah
hakkında tartıştığı bir senaryo kurguluyor. Bu senaryoda, Antony, Yunan mantığını inancın
verdiği güç ile yeniyor ve şeytanlar tarafından zarar görmüş yaralanmış kişileri İsa’yı anarak
iyileştiriyor. Antony çarmıh işaretini yapar yapmaz zaman acı çekenler iyileşip ayağa
kalkıyor. Ardından, Athanasius züht sahibi Hristiyanlara diğerleri ile (paganlar, Yunanlılar ve
sapkınlar ile) iletişimlerini kesme yolu ile korunmayı tavsiye ediyor. Zahitler pagan
felsefecileri dinlememek ve onlarla konuşmamak için adeta sağır ve dilsiz gibi davranan
azizlerin yolunu takip etmelidir. Özetle, Athanasius, Hristiyan topluluğun sınırlarını çizmek
için, Hristiyanlara Yunan veya pagan düşüncesinden değil Isa’ya inanmaktan gelen güce
inanmalarını ve yunan filozofların akılcı tartışmalarından uzak durmalarını öneriyor.
Anahtar Kelimeler: Antik Donem Hristiyanlık, Antony, Athanasius
ABSTRACT
Throughout human history, religious traditions have used various methods for selfdefinition of their particular religious communities. In this project, I look into the ways in
which an important ancient figure of Christianity, Athanasius, drew the boundaries of
Christianity by dramatizing a struggle between Christian ascetics and their opponents which
were Greeks, pagan philosophers, and heretics. In order to make a Christian self-definition, he
uses Antony as a figure whose wisdom comes from faith in Jesus, not from Hellenized pagan
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culture or heretic beliefs. Comparing the strength of faith and the weakness of paganism,
Athanasius places Christianity into an opponent position of Hellenistic pagan philosophy. He
warns Christians that Greeks try to impede them on the way to heaven since they were
deceived through apparitions. To protect Christians from the apparitions of Greeks,
Athanasius first suggest to have faith instead of listening to logical reasoning of Greeks. Thus,
Christians need to have faith and ascetic discipline not to fall from the same place Greeks did,
the deception of apparitions. Athanasius depicts a scenario where Antony debates pagan
philosophers, who were deceived by the demons, about the preaching of the divine. In this
scenario, Antony defeats the Greek reasoning by means of faith and heals those who were
tormented by demons, by calling on Christ. When he geastures with the sign of the cross those
who were suffering immediately stood up straight. Then, Athanasius suggest
excommunication between ascetics and the others, pagans, Greeks, and heretics in order to be
protected. The ascetics should follow the way of the saints who acted as if a deaf and mute
person who did not listen to pagan philosophers and did not open his mouth. To sum up, in
order to draw the boundaries of the Christian community, Athanasius suggest Christians to
have faith in Jesus and to disconnect with the reasoning of Greek philosophers.
Keywords: Christianity in Antiquities, Antony, Athanasius
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BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTESİ
KAVRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN
BELİRLENMESİ
Dr. Salih GÜLEN
University of Muş Alparslan
Merve BALKAYA
Milli Eğitim Bakanlığı, Muş
ÖZET
Fen eğitiminde kavramlar ve kavramlar arasındaki ilişkilerin anlaşılması son derece
önemlidir. Konunun birey tarafından öğrenilmesi, bu kavram ve kavramlar arasındaki
ilişkilerin anlaşılması ile mümkündür. Bu araştırmanın temel amacı ortaokul beşinci sınıf
öğrencilerinin Madde ve Değişim ünitesi kavramları arasındaki ilişkileri anlama düzeylerinin
belirlenmesidir. Araştırmada karma yöntem kullanılmıştır. Karma yöntemde hem nitel hem de
nicel veriler ile araştırma problemlerinin çözümünde eksik yönlerin kapanması
hedeflenmiştir. Nitel ve nicel veriler beraber toplanmıştır. Araştırmada benzeşik (homojen)
örneklem kullanılmıştır. Benzeşik örneklemdeki amaç verilerin etkili bir şekilde
toplanabilmesi için benzer özellikteki grupların bir konudaki durumunun belirlenmesidir.
Nitekim araştırma 2018-2019 eğitim öğretim sezonunda Doğu Anadolu Bölgesindeki bir
devlet okulunda 5. sınıf öğrencileri ile yapılmıştır. Nicel verilerin toplanmasında boşluk
doldurmalı kavram haritası formu kullanılmıştır. Nitel veriler ise tam yapılandırılmış görüşme
formu ile toplanmıştır. Araştırmaya gönüllülük ilkesine bağlı olarak toplamda 124 öğrenci
katılmıştır. Verilerin analizinde; betimsel ve içerik analizleri ile frekans ve yüzde değerleri
gibi teknikler kullanılmıştır. Yapılan betimsel analiz sonucunda; en çok tekrar eden ilk üç
ifadenin “deney yaparak”, “ısı alış-verişi olur” ve “madde hal değiştirir” olduğu
belirlenmiştir. İçerik analizi ile öğrenciler, maddenin hal değişimini deney yaparak ve hal
değişim diyagramı kullanarak gösterebileceklerini belirtmişlerdir. Bir maddeyi başka bir
maddeden ayırt edebilmek için duyu organlarını veya bir maddenin kaynama-donma-erime
noktası ve katı-sıvı-gaz gibi özelliklerini kullanabildiklerini ifade etmişlerdir. Son olarak
farklı sıcaklıktaki maddeler arasında ısı alış-verişi olduğunu ve madde ısı veya sıcaklığın
etkisi ile ya hal değişimine ya da genleşme-büzülmeye uğradığı belirtilmiştir. Ayrıca nicel
verilerin analizi ile öğrencilerin Madde ve Değişim ünitesi kavramları arasındaki ilişkiyi
anlama düzeylerinin “iyi” seviyede olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar paralelinde öneriler
sunulmuştur.
Anahtar kavramlar: Madde ve değişim, Kavramlar, İlişkiler, Hal değişimi
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PAKET SÜT İÇERİKLERİNİN ÇOK KRİTERLİ ANALİZİ
Elçin NOYAN
Prof. Dr. Erdoğan GAVCAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
ÖZET
İnsan yaşamında önemli yere sahip olan süt, vücudun ihtiyacı olan hayvansal kaynaklı
protein, vitamin, laktoz, kalsiyum ve yağ içermektedir. Süt, büyümeye, vücudun gelişimine,
sinir sistemi fonksiyonlarının yerine getirilmesine, vücut direncinin geliştirilmesine, kan
yapımına katkı sağlamanın yanı sıra bağırsak, akciğer kanserini, mide rahatsızlıklarını, kemik
erimesini, diş çürüklerini engelleme özelliklerine sahip olan önemli besin maddesidir.
Günümüzde piyasada pek çok paket süt markası bulunmaktadır, tüketiciler için ise bu durum
karar problemini ortaya çıkarmaktadır. Tüketiciler ambalajlı süt satın alırken marka, yağ
oranı, fiyat, son kullanma tarihi, ambalaj, marka, tanıdık tavsiyesi, promosyonlar ve içerik
gibi birçok faktörü göz önünde bulundurmaktadırlar.
Çalışmanın amacı paket sütleri, içerik, enerji, yağ, karbonhidrat, protein ve kalsiyum
değerleri kriterlerine göre sıralamaktır. Veriler, sekiz adet yarım yağlı paket süt markasının
internet sitesinden alınmıştır. Analizler Excel programında yapılmıştır.
Çalışmada paket süt içeriklerinin analizinde ve sıralanmasında Çok Kriterli Karar
Verme Yöntemleri’nden MOORA (Multi-Objective Optimization on the basis of Ratio
Analysis) Oran ve MOORA Referans Nokta Yaklaşımı Yöntemleri kullanılmıştır. MOORA
Oran Yöntemi, çeşitli ve karmaşık problemlerin çözümü sürecinde uygun kararların
alınmasında kullanılır. Yöntem en iyi seçeneğin belirlenmesinde karar seçeneklerinin
karşılaştırmasını kolaylaştırmak amacıyla kullanılır. Yöntemin üstün yanı tüm kriterlerin
değerlendirmeye alınması ve kriterler arasındaki etkileşimlerin bir bütün olarak ele alınıp
objektif değerlerin kullanmasıdır. MOORA Referans Nokta Yaklaşımı yönteminde Oran
Yöntemi’ne ek olarak her kriter için amaç maksimizasyon ise maksimum noktalar,
minimizasyon için ise minimum noktalar olan referans noktaları belirlenmesi ile
normalleştirilmiş değere olan uzaklıkları bulunur.
MOORA Oran Analizi ile sıralamada ilk sırada yer alan A3 kodlu paket sütünün,
kalsiyum ve protein değerlerinin diğer paket sütlere oranla daha yüksek olduğu, son sırada yer
alan A6 kodlu paket sütün ise protein bakımından en düşük değere sahip olduğu tespit
edilmiştir. MOORA Referans Noktası Analizi’ne göre A3 kodlu paket sütün ilk sırada yer
almasında kalsiyum miktarının en yüksek değerde olmasının, A7 kodlu paket sütün son sırada
yer almasında ise yağ oranının en yüksek ve kalsiyum değerinin en düşük olmasının etkili
olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Paket Süt, MOORA Oran Yöntemi, MOORA Referans Nokta
Yaklaşımı
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BUZDOLABI SEÇİM PROBLEMİNE PROMETHEE YÖNTEMİ’NİN
UYGULANMASI
Elçin NOYAN
Prof. Dr. Erdoğan GAVCAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
ÖZET
Katma değeri ve ihracat hacmi yüksek olan beyaz eşya sektörü, Türkiye ekonomisinin
önde gelen sektörlerinden biridir. Türkiye’nin de önemli yer edindiği küresel beyaz eşya
ticareti, gelişen teknoloji ve rekabet ile geçtiğimiz yıllarda yavaşlama ivmesi göstermiştir.
2017 yılındaki vergi indirimleri ile talepte artış sağlanması iç piyasayı canlandırmış,
üreticilerin de iç piyasaya yönelmelerine neden olmuştur. Hammaddelerin ABD Doları
bazında olması fiyat hareketliliğini dolayısıyla da firmaların karlılık düzeylerini olumsuz
yönde etkilemiştir. Beyaz eşya üretiminin artması, ürün tasarımlarının, ihracat kapasitesinin
gelişmesi, yan sanayi, servis ve bayi ağını genişletmekte ve istihdamı artırıcı etki
yapmaktadır.
Çalışmanın amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren satış hacmi en yüksek olan altı adet
beyaz eşya üreticisi işletmelerinin buzdolabı çeşitlerini belirlenen kriterler (fiyat, toplam brüt
hacim, yükseklik, derinlik, yıllık enerji tüketimi, sosyal medya beğeni sayıları) doğrultusunda
sıralamak, buzdolabı üretici ve tüketicilerine fikir vermek, literatüre de katkı sağlamaktır.
Çalışmada Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri’nden biri olan PROMETHEE
Yöntemi kullanılmıştır. Yöntem ile sınırlı sayıda alternatifi, birbiriyle çelişen kriterler
ölçütünde birden fazla karar vericinin değerlendirmesiyle sıralama yapılır. PROMETHEE
yöntemi alternatiflerin değerlendirmesinde her bir kriter içinde büyük ayrışmaları dikkate
alarak ölçek etkisini tamamen ortadan kaldırır, uyumsuzlukları tespit edip, çelişen kriterler ile
ilgili bilgi verir ve duyarlılık hesaplamalarıyla farklı ağırlıkların test edilmesini, farklı
senaryoların analizi ile probleme ait parametrelerdeki değişmelere duyarlılığının ölçülmesini,
verilerin ve sonuçların grafikler yardımıyla incelenmesini sağlar.
Analizde kullanılan veriler, beyaz eşya üreten işletmelerin internet sitelerinden alınmış
olup Visual PROMETHEE programında yapılmıştır. Kriterlerin ağırlıklandırılmasında ise söz
konusu işletmelerin marka değeri sıralamaları temel alınmış, beyaz eşya işletmelerinde görev
yapan yedi adet uzmanla yüz yüze görüşülüp elde edilen veriler değerlendirilmiştir.
Çalışmaya konu olan tüm buzdolaplarının ortak özellikleri, beyaz renkte, iki kapılı, alttan
donduruculu, A+ enerji sınıfında olmalarıdır. Elde edilen sonuçlara göre sıralamada ilk sırada
yer alan buzdolabının hacim ve yüksekliğinin ön plana çıktığı, sosyal medyada beğeni
sayılarının en yüksek değerde olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme, PROMETHEE Yöntemi, Buzdolabı
Seçimi
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EVALUATION OF MARLY SHALE - COAL CHAR AGGREGATE FOR
NEUTRALIZATION - ACTIVE FILTERS FOR TREATMENT OF ACIDIC
SEEPAGES FROM COAL MINING SITE NEAR URBANIZATION

Dr. Yıldırım TOSUN
Şırnak University
ABSTRACT
Coal mining sites and copper sulphide mines caused polluting acidic mine waters.
Acidic mine drainage (AMD) into the natural streams and agricultural field irrigation waters
causes environmental pollution with dissolved contents having heavy metals or acidic
aqueous solutions at high grade threat to habitats and living fish in the local ponds and
irrigation ponds. It is necessary to collect the polluted mine waters in the ponds impermeable
and to treat for neutralization of the acidic character and by the aeration treatment and
subsequently discharge to the stream waters. Treatment of aeration of waste waters was
filtering acidic sewage from contaminates and seepage near mining site by marly shale stones
with coal chars produced coal waste were emerged as an effective technology far reduction of
acidity of contaminated waters and aeration decreased nitrate and ammonia. Dissolved sulfur
compounds from sulphide mining production include H2SO4 and acidic nitrates which had
been identified as potentially important hazards. Filtering by open system on seepage tanks
column walls were sufficiently neutralized and clarified contaminated matter by aeration. The
local extracted marly shale and active coal char -clay aggregates was a filter material that
contained calcium and magnesium carbonate, which could neutralize H2SO4. Thus, this
treatment was potentially helped to eliminate contaminates from the irrigation and fresh water
resources. This study was also managed the control of sub ground drainage and seepages near
urbanization. The water resources assessed for providing treatment of sub ground waters
contaminated, not adhering to the urbanization.
Keywords: marly clay aggregate, coal char, neutralization, contamination, column
filter
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DECAY STERILIZATION TREATMENT OF WET WASTE SLUDGE AND
WET BIOMASS PRIOR TO DIGESTION- REMEDIATION OF WET
AGRICULTURAL FIELDS
Dr. Yıldırım TOSUN
Şırnak University
ABSTRACT
The wet sludge waste was processed by acidic mine waters and 0.1 M H2SO4 sulphuric
acid and converted, decayed and sterilized products in certain time periods both should be
evaluated by the soil remediation sludge carbon and agricultural biomass waste content and
the other organics such as, fertile matters decayed leaf and cellulosic matter must be evaluated
in terms of high wet contents. In this study, samples are subjected to mixing and wet
dissolution of the sludge waste and subsequently packed cellulosic products subjected to
decaying time.
Sludge blocks containing phosphate and nitrate complexes in Southeast Anatolia may
improve soil quality instead of using fertilizers in every year about over l million tons of
nitrate fertilizers. Therefore, it is becoming common waste pellet product of municipal waste
sludge was minimized in the region. Over 80mm size as a block size of these sludge wastes
usually contained phosphate at 14,3% and hemi cellulosic carbon decays at below 1O mm in
size may be advantageous for the soil remediation and agricultural soil. in our country,
especially in Siirt and Hakkari region that included wide spread over a large area outside
rocky soils. The decaying fact was discussed as chemical composition in this study.
The effect on the physical and chemical parameters of semi- combustion making
preliminary tests to determine the packing and processing conditions, acid reactivity were
investigated. This assay has been determined to be advantageous in the humate production
from sludge content solution with the waste and mixture rates.
Keywords: decay, chemical digestion, municipal sludge, fertilizer, soil contamination,
column filter
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TÜFE İLE Yİ-ÜFE Ve ALT SEKTÖRLERİ KAPSAMINDA FİYAT GEÇİŞKENLİĞİ
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe DURGUN KAYGISIZ
Süleyman Demirel Üniversitesi
ÖZET
Hem ekonomik birimler hem de hane halkaları tarafından ekonomide en çok takip
edilen değişken enflasyon, özelinde ise TÜFE ve Yİ-ÜFE endeksleridir. Bu iki endekste
enflasyonu ölçmeye yarayan endekslerdir. TÜFE nihai mal ve hizmetlerdeki fiyat artışını
ölçerken, ÜFE ise üretim esnasında ortaya çıkan üretim girdilerinin fiyatındaki artışı
ölçmektedir. Bu nedenle her iki endekste de meydana gelen değişimler uzmanlar tarafından
analiz edilmeye ve açıklanmaya çalışılmaktadır.
Bu endeksler kısa dönemde birbirinden farklılık arz etse de uzun dönemde birbirlerine
yakınsamaktadır. Ancak özellikle son 2 yıldır Türkiye’de TÜFE ve Yİ-ÜFE endeksleri
arasındaki fark giderek açılmaktadır. Buna sebep olan durumların tespiti için endekslerin ve
alt kalemlerinin arasındaki fiyat geçişkenliğinin incelenmesi gerekmektedir. Tüm bunlar
nedeniyle bu çalışmanın amacı da tüketici fiyat endeksi ve üretici fiyat endekslerini hem genel
hem de alt kalemleri bazında inceleyerek, bunlar arasındaki fiyat geçişkenliğini tespit
etmektir. TÜFE 12 ana, 44 alt grup, Yİ-ÜFE ise 5 ana, 33 alt gruptan oluşmaktadır.
Enflasyon endekslerinin birçok alt sektörü kapsaması nedeniyle fiyat geçişkenliğinde alt
sektörlerinde dikkate alınmasını gerekli kılmaktadır. Böyle bir çalışma öncelikli olarak
enflasyonun kaynağını tespit etmeye yarayacaktır. Diğer bir değişle enflasyonun arz mı yoksa
talep kaynaklımı olarak ortaya çıktığı daha net bir şekilde görülecektir. Ayrıca hangi alt
kalemlerin birbiri ile ilişkili olduğu da tespit edilmiş olunacaktır. Bu durumda enflasyonun
denetlenmesi ve politika yapıcılar tarafından müdahalesi kolaylaşmış olacaktır.
Çalışmada istatistiki veriler kullanılarak ekonometrik bir analiz uygulanmıştır. Analiz
öncesinde TÜFE ve ÜFE’nin birbirine benzeyen maddeleri içeren alt endeksleri kendi
aralarında sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma yapılırken öncelikle TÜFE endeksi alt
kalemleri dikkate alınmış ve bu alt harcama gruplarının içerdiği maddelerin benzerlerini
içeren ÜFE’nin alt kalemleri tespit edilmiştir. Sınıflandırma sonucunda Gıda, Giyim, Konut,
Sağlık, Ulaşım ve HEE’den (Haberleşme-Eğlence-Eğitim) oluşan altı adet alt endeks
oluşturulmuştur. Verilere Engel Granger eş bütünleşme ve Granger nedensellik testleri
uygulanmıştır. Toplamsal bazda ele alındığında enflasyonun arz kaynaklı olduğu, fakat alt
sektörler bazında incelendiğinde bazı sektörlerde arz, bazılarında talep kaynaklı olduğu
sonucuna varılmıştır.
Bu çalışmanın son dönemlerin üzerinde sıkça konuşulan enflasyon konusunu içermesi
ve endekslerin alt kalemlerini de kapsıyor olması nedeniyle hem güncel hem de özgün
olduğunu göstermektedir. Bu nedenle literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: TÜFE, Yİ-ÜFE, fiyat geçişkenliği.
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SOSYAL SİGORTA KOLLARI VE KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARA
UYGULANMASI
SOCIAL SECURITY INSURANCE BRANCHES AND IMPLEMENTATION TO THE
PART TIME WORKERS
Av. Evran KIRMIZI
Dokuz Eylül Üniversitesi
ÖZET
Özellikle gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde küresel ekonomiden pay almak ve
istihdam yaratmak için, esnek çalışma modelleri geliştirilmiş ve uygulamaya konulmuştur.
Ancak kısmi süreli ve esnek çalışmanın artması, tam zamanlı ve sürekli çalışma üzerine
oluşturulmuş sosyal güvenlik sistemleriyle uyumsuzluk yaratmaktadır. Bu durum, sosyal
güvenlikten beklenen sosyal koruma amacının yerine getirmesine engel olmaktadır.
Sosyal güvenlik hakkı, isteğe bağlı sigorta, borçlanmalar gibi birkaç istisna dışında
hemen tüm sosyal güvenlik sistemlerinde çalışma ilişkisine dayanmaktadır. Bir başka
anlatımla, sigortalının ya da hak sahibi olan eş ve çocuklarının sosyal güvenlik haklarından
faydalanması için, belli bir süre çalışmak ve prim ödemek gerekmektedir.
Tam zamanlı çalışmanın giderek azalması, esnekliğin getirdiği kısmi süreli ve çağrı
üzerine çalışma gibi atipik çalışma şekilleri, çalışma ilişkisine sıkı sıkıya bağlı olan sosyal
güvenlik haklarından yararlanmayı olumsuz etkilemektedir.
Sosyal güvenlik hukukumuzda kısmi süreli çalışanlar ile tam süreli çalışanlar arasında
sigorta hak ve yükümlülükleri yönünden bir farklılık bulunmamaktadır. Bu bağlamda, kısmi
süreli çalışanlar da kısa vadeli ve uzun vadeli sigorta kollarından sağlanan haklardan, aranan
koşulları sağlamış olmaları halinde yararlanırlar. Ancak temel sorun, bu haklardan
yararlanmada prim gün sayısının aranmasında ortaya çıkar. Genellikle sosyal güvenlik
edimlerine ulaşmada kısmi süreli çalışanlar, aranan prim gün sayısına ulaşamadıklarından bu
haklardan yararlanamamaktadır.
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun m.80/3-h
maddesine göre; kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanların sigortalılığının hesabında; 7,5
saatlik çalışma saati toplamı sigortalıya (1) prim günü kazandırmaktadır.
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, bağımlı
çalışanların yaşlılık sigortasından aylık alabilmek için 7200 gün prim ödemeleri gereklidir.
İşsizliğin çok yüksek olduğu bir ülkede 7200 gün, yani 20 yıl sürekli çalışıp prim
ödemek tam süreli çalışan birçok kişi için bile çok zordur. Örnek olarak günde 2,5 saat çalışan
bir işçiyi ele alalım. Bu işçinin 7200 prim günü doldurabilmesi için 60 yıl boyunca çalışması
gerekmektedir. Aynı işçi günde 5 saat çalışsa bile, 30 yıl sonra 7200 gün sayısını
doldurabilmektedir. Dolayısıyla kısmi süreli çalışanların yaşlılık sigortasından yararlanmaları
bu haliyle oldukça güçtür.
Malullük aylığı için ise gerekli 1800 prim gününe ulaşmak günde 2,5 saat çalışan bir
işçi için en erken 15 yılda mümkün olabilir. Bu süre içinde malul duruma gelen sigortalının
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artık çalışma imkanı da olmadığından malullük sigortası hükümlerinin dışında kalacağı
açıktır.
Sigortalının eş ve çocuklarına ölüm sigortasından aylık bağlanabilmesi için ya 1800 gün
ya da her türlü borçlanmalar hariç 5 yıl sigortalılık süresi ve 900 güne ihtiyaç vardır. Hafta 20
saat çalışan bir işçinin 1800 prim gününe ulaşması için 163,6 ay, 900 prim gününe ulaşması
için ise 81,8 ay çalışması gerekmektedir. Oysa tam süreli çalışanlar 1800 güne 60 ayda, 900
güne 30 ayda ulaşabilmektedir.
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 50. maddesine göre; işsizlik ödeneği
alabilmek için hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün prim
ödenmiş olması gerekmektedir. Bu sürede 600 güne ulaşmak kısmi süreli çalışanlar için çok
zor hatta imkansızdır.
Genel olarak, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklara ulaşmada
belirli bir prim ödeme gün sayısı gerekli olmadığından, kısmi süreli çalışanlar için uzun vadeli
sigorta kolları kadar büyük bir dezavantaj görünmemektedir. Sigortalının ilk işe girdiği gün
kaza geçirmesi halinde dahi kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan haklardan yararlanır.
Görüldüğü üzere; kısmi süreli çalışma hem işsizlik sigortası hem de uzun vadeli sigorta
kollarından yararlanmayı zorlaştırmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Güvenlik, Kısmi Süreli Çalışma, Sosyal Koruma

ABSTRACT
In order to take share from glabal economy, flexible working models have created and
improved especially in the under developed and developing countries Nevertheless rising of
the flexible working is creating a discordance on the social security systems which were
formed on the full time and continuous working. This circumtance causes fail fulfill of the
social protection goal which was expected from social security.
Social security rights are depending on the working relation in every social securty
systems except for a few exception such as voluntary insurance and purchase premium days.
In other words, in order to benefit of the socail security rights both workers and their children
and spouse, it is necessary that working in certain amount of time and pay premium payment.
Decreasing of the full time working and rising of the atypical working models such as
part time and calling working brought by the flexibility, effect in a negative way the
benefiting of the social security rights which was highly depended on the working relation.
There is no any difference between full time workers and part time workers in our social
security law in terms of the benefit of social security rights and responsibility. In this context,
part time workers would benefit from the short time social security branches and long time
social security branches of the social security rights if they provide the legal requirements.
But main problem arises with legal requirements of the premium days that necessary to get
this rights. In general, part time workers are not able to benefit these rights since they don’t
reach the legal requirements of the premium days.
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According to art. 80/3-h of the Social Security and General Health Insurance Law No.
5510, by accounting their working hours, every 7,5 hours working provide just one premium
day for the part time workers.
According to the Social Security and General Health Insurance Law No. 5510, workers
has to pay at least 7200 premium days in order to get retirement pension.
It is very hard to work and pay 7200 premium days (means 20 years) even for the full
time workers in a country that unemployment rates is high. As an example take a worker who
is working 2,5 hours per day. This worker has to work 60 years to complete 7200 premium
days. Even if the same worker worked 5 hours per day, he or she would complete 7200
premium days in 30 years. Therefore, it is very difficult to get retirement pension for the part
time workers.
In the same way, for a worker who is working 2,5 hours per day can reach 1800
premium days in the earliest 15 years to get disability retirement. It’s clear that a social
insurant doesn’t have ability for working since he or she become disable during this time.
There is a requirement that at least 1800 premium days or 5 years insurence term and
900 premium days to get spouse or orphan’s pension of the social insurant. A worker who
work 20 hours per week needs to work at least 163,6 months to reach 1800 premium days,
81,8 months to reach 900 premium days. On the other hand, full time workers are able
complete this requirements in 60 months for 1800 premium days or 30 months for 900
premium days.
According to act.50 of the Unemployment Insurence Law No.4447, in order to get
unemployment payment, it is necessary to pay at least 600 premium days in last three years
backward from the working aggrement’s termination. It is very difficult or even impossible to
reach 600 premium days in this period
In general, it doesn’t seem a huge disadvantage for the part time workers to get benefits
provided by the work place accident and vocational disease social security branch. A social
insurant would benefit from the rights provided by the short term social security branch, even
the work place accident occur in the first day in work.
As it seen; part time working cause difficulties to benefit both unemployment insurence
and long term social security branches.
Keywords: Social Security, Part Time Working, Social Protection
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KONAKLAMA İŞLETMLERİNİN KRİZ DÖNEMLERİNDE UYGULANAN
KAMU POLİTİKALARINA YÖNELİK TUTUMLARI:
ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ
Dr. Ali KELEŞ
Selçuk Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Murşit IŞIK
Süleyman Demirel Üniversitesi
ÖZET
Turizm sektörü gün geçtikçe daha da büyüyüp gelişmekte ve ülkeler açısından da büyük
önem arz eden ekonomik bir güç haline gelmektedir. Sektör gelişmekte olan pek çok ülke
açısından çok ciddi bir gelir kaynağı durumundadır. Bunu farkında olan ülkeler turizm
sektöründen elde edilecek gelirin ülkelerinin ulusal ekonomilerine sağlayacağı katkıyı elde
etmek maksadıyla çalışmalar yapmakta ve bu katkıyı artırmak için de azami gayret
göstermektedir. Turizm sektörü sahip olduğu elastiki yapısıyla, ülkelerin içine düştükleri kriz
dönemlerinde istihdam ve ekonomiye sağladığı desteklerle, ülkelerin krizle mücadele edip
krizden çıkabilmelerinde hayati bir rol üstlenmektedir.
Dünyada son yıllarda yaşanan her türlü krizler ,turizm sektörüne ciddi zararlar vermiş
ve sektörün tüm paydaşları büyük zarar etmiştir. Konjonktürel yaşanan bazı krizleri
konaklama sektörünün tek başına üstesinden gelmesi mümkün olamamakta ve kamu
desteğine ihtiyaç duyulmaktadır.Konaklama işletmeleri faaliyetlerini sürdürebilmek ve
meydana gelecek krizleri önleme yada krizleri en az zararla atlatabilmeleri için kamu sektörü
ile birlikte koordineli bir çalışma içerisinde krize karşı her an hazırlıklı olunmalıdır.
Araştırma da devletin bugüne kadar uyguladığı teşviklere, son yirmi yıl içinde yaşanılan
krizler ve etkilerine, kriz dönemlerinde devlet tarafından uygulanan önlemlere yer verilmiştir.
Araştırmanın amacı sık sık krizlerle karşı karşıya kalan Türkiye’de turizm sektörüne
yönelik uygulanan kamu politikalarının sektör tarafından ne kadar benimsendiğini ve krizleri
çözmekte ve atlatmakta ne kadar etkin olduğunu analiz etmektir. Bu amaçla Antalya ilinde
faaliyet gösteren 4 yıldız ve üzerindeki konaklama işletmelerinin temsilcilerine yönelik alan
araştırması yapılmıştır. Araştırma da konaklama işletmleri temsilcilerine kriz döenmlerinde
devletin aldığı önlemlerin herbirinin yeterli olup olmadığına dair ifadeler yöneltilmiştir.
Sonuçta konaklama işletmelerinin hizmet yılı ve oda sayısı değişkenine göre kriz
dönemlerinde alınan önlemlere ilişkin tutumları arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kamu Politikası,Turizm Sektörü, Kriz, Konaklama İşletmesi,
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SOCIAL FUNCTIONS AND ECONOMIC ROLE OF THE STATE IN THE MARKET
CONDITIONS
СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В
УСЛОВИЯХ РЫНКА
Assoc. Prof. Dr. Dilbar AMONOVA
Russian-Tajik (Slavic) University
Dushanbe, Republic of Tajikistan
Дильбар АМОНОВА
доктор экономических наук, профессор кафедры менеджмента и туризма
Российско-Таджикский (славянский) университет
Душанбе, Республика Таджикистан
Аннотация
В работе сделана попытка исследования социальных явлений и экономических
процессов в проводимой социальной политике государства, которые выражают
конечные цели и результаты экономического роста государства, т.к. при достижении
экономического роста будут повышаться уровень благосостояния населения и стимулы
к эффективному общественному труду. Обосновывается, что повышение уровня
благосостояния населения, которое во все времена являлось главной целью
экономической деятельности любого государства, можно достигнуть при создании
благоприятных условий для развития и постоянного совершенствования социальнотрудовой сферы. Автор утверждает, что ранее существующая и сформированная в
новых условиях хозяйствования система социально-трудовых отношений требует
коренного реформирования в условиях рынка. Здесь делается акцент на более активные
действия государства в части выполнения основных социальных функций, т.е.
регулирование трудовых отношений между работодателями и наемными работниками,
воздействие на рынок труда и безработицу, предотвращение чрезмерной
дифференциации доходов, обеспечение социальной защиты отдельных категорий
населения и т.д. В существующих условиях, когда имеют место значительное
материальное и социальное неравенство между членами общества, безработица, кризис
и другие негативные явления, если проводить реформирование социально-трудовых
отношений при помощи методов, которые не вписываются в рыночную систему, то
процесс трансформации не будет протекать успешно и в итоге пострадает все
население.
Анализ показывает, что в Республике Таджикистан, как и в других
постсоветских странах, при переходе к рыночным отношениям произошло снижение
уровня производства товаров и услуг, обострились противоречия и конфликты в
социально-трудовой сфере страны, которые создают серьезные проблемы,
препятствующие устойчивому социально-экономическому развитию общества.
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Существующие противоречия и конфликты выражаются во взаимосвязи уровня
оплаты труда работника и затрат работодателя, отсутствия стимулирования
работодателя в организации и создании условий труда, в снижении мотивации труда
работников и, тем самым, их участия в общественном производстве. Делается вывод о
том, что на данном этапе проведение социальных реформ не менее важно, чем
экономические преобразования. Выполнение социальных функций в условиях
Таджикистана должно выражаться, прежде всего, на повышение экономических
стимулов и мотивации членов общества к труду путем регулирования социальнотрудовых отношений между работодателями и наемными работниками, а также на
предоставление социальных гарантий нуждающимся слоям населения. По мнению
автора, все это в итоге даст возможность трудоспособному и нетрудоспособному
населению повысить уровень своего благосостояния и в то же время, проводя именно
такую политику, государство может обеспечить минимальный прожиточный уровень
для всех граждан страны и не допустить социальной напряженности в обществе.
Ключевые слова: государство, социальная политика, рыночная экономика,
благосостояние

KONGRE ÖZET KİTABI

20-23 MART, 2019
42

ANTALYA, TÜRKİYE

9. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e
Sosyal Bilimler Kongresi
DÜŞÜNSEL HATANIN FELSEFÎ TEMELI VE ÖZ FELSEFESI
THE PHILOSOPHICAL GROUND OF THOUGHT FAILURE AND PHILOSOPHY
OF ESSENCE
Dr. Öğr. Üyesi Salih AYDIN
Süleyman Demirel Üniversitesi
ÖZET
Bu makale eğitim ve öğretimde insanın hata etmesinin, İslam felsefi geleneğinde
temelleri araştırılacaktır. Bilmek, insanın aklî fonksiyonlarıyla özü (mâhiyet) varlıktan
(vücûd) soyutlamasıyla mümkün olmaktadır. Hata ve kizbin tözsel içeriği, vücûdsuz mahiyet
veya vücûda uygunluğunda eksiklik söz konusu olan mâhiyet ve zihinsel surettir. Daha
doğrusu hata zihnin elde ettiği soyutlamanın neticesinde zihinde oluşan sûretin doğrulanacağı
zihin dışı nesnel karşılığının bulunmaması veya farklılığın olmasından doğmaktadır. Bilmesi
yaratması olmayan, bilmesi varlığı öncelemeyen, bilmesi varlığı takip eden ve bilmesi özvarlık ayrımına dayanan her tür bilgi bu afetle mualleldir.İşte bu nedenle Tanrısal bilgide bu
yanlışa ve yalana imkan yoktur. Zira burada bilginin yani mahâvî sûretin kendisi varlıksal
hakikatini önceler ve belirler. Bilmek yaratmaktır. Bilenin bilgisindeki özsel içerik ile bilinen
ve yaratılan arasında tam bir uygunluk bulunur. Yani burada ilim, malûmunun sebebi ve
bilmesi yaratmasına eştir. Aynı şekilde insana ait varlıksal bütünleşmeye dayalı bilgide
(huzurî ilim) de bu yalana ve yanlışa yer yoktur. Yalan ve yanlış, husûli ilmin, dolayısıyla
insanın ve eğitim-öğretimin bir afetidir. İnsan insan kaldığı sürece, bilgisi yoktan yaratmak
anlamında nesnesini var etmediği sürece bu böyledir. Burada yapılması gereken şey Eğitimin
ve öğretimin afetinden kurtulma çabasını (ictihâd) en yüksek ve aktif düzeyde işletmektir.
İnsanî husûlî bilgide hata düzeyini aza indirmenin birinci yolu, Tanrının sağladığı bilgi
fonksiyonlarıyla ilgili işitme, görme ve kalp (semi’, basar, fuâd) şeklinde kısaca özetlenen
donanımı iyi kullanmaktır. İkinci yolu ise ya doğrudan ilham yoluyla tanrısal bilgiyi
ulaştırmaya görevli kılınmış varlık (Cebraîl) ile iletişim(ittisâl) imkanını elde etmek veya da
peygamberlerin getirdiği vahye kulak vermekle suretiyle ilahî bilişe ve ilahî bilgiye
yakınlaşmaktır.
Anahtar Kavramlar: Hata, Mahiyet, Zihinsel Suret, Husûlî Bilgi.
ABSTRACT
In this paper, the place and ground of human failure in education will be examined in
the Islamic philosophy tradition. Knowledge becomes possible through abstracting the
essences (mahiyyah-zât) from existence (wujud) via mind and its functions. Thus the content
of a failure or false reasoning are either a quiddity without existence, or a quiddity which has
a problem in fitting its outside existence and mind representation. In other words, failure
arises when the representation abstracted by mind cannot be validated by being applied to
outside objective reality either because of its nonexistence or a discrepancy between the
representation and reality. This possibility of making a mistake might be seen in every kind of
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human knowledge. On the contrary, there is no possibility of failure and fault in divine
knowledge. Because there, knowledge itself, namely the essential (mahawî) form, precursor
its existential reality and determines it. There, to know something means to create it. There is
precise convenience between the essential content of knowledge of knower’s and the known
and the created. Namely here, the knowledge is the cause of being known; and knowing is the
equivalent of creating it. Likewise, in the kind of knowledge, called “huzuri”, based on the
existential unity, there is no place for these failure and fault. Failure and fault are the calamity
of “husulî” knowledge which means humans’ education. This is so as long as human being
remains as human being and its knowledge and knowing do not mean creating the knowledge
matter. What is to be done here is to operate the struggle to get rid of this calamity of
education and teaching at utmost possibility. The very first way of reducing the level of fault
is to use effective the features of knowledge functions like hearing, seeing, heart (sami, basar
and fuâd) etc. provided by God. The second way is either to obtain the possibility to get in
touch with Gabriel (Jabrail) appointed by God to reach divine knowledge by intuition or to get
closer to divine knowledge by sticking the verses of revelations of prophets.
Keywords: Fault, Quiddity, Mind Representation, Huzuri-Husuli Knowledge.
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SOSYOLOJİNİN KURUCU GELENEĞİ: POZİTİVİZM
Prof. Dr. Kemaleddin TAŞ
Süleyman Demirel Üniversitesi
ÖZET
Batıda modernleşmeyle beraber yaşanan felsefi, sosyal, ekonomik, siyasal vb.
alanlardaki önemli gelişmelerle birlikte kompleks bir hale gelen ve girift ilişkiler yumağına
dönüşen toplumsal yapıyı açıklama ve kontrol etme ihtiyacı ve bunun sistematize edilme
zorunluluğu sosyolojinin XIX. yüzyılda Batıda ortaya çıkmasına yol açmıştır. Sosyal
bilimlerde olduğu gibi sosyolojide de geçmişten günümüze kadar olan süreçte, son
dönemlerde önemli kırılmalar yaşansa bile pozitivist sosyoloji geleneği, alana damgasını
vurmuş ve etkisini önemli ölçüde göstermiştir. Nitekim gerek dünya genelinde ve gerekse
daha yoğun bir şekilde ülkemizde kaleme alınan sosyoloji alanındaki çalışmalar ağırlıklı
olarak pozitivist yaklaşımın kabulleri doğrultusunda yazılmıştır. Bu bağlamda da sosyolojinin
kurucu ideolojisi olan pozitivizm ve bu geleneğin kurucu babaları ve onların takipçilerinin
sosyoloji anlayışları esas alınmış ve böylece bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde sosyoloji ve
onunla ilgili hususlar, pozitivizmin görüşlerinden ibaret olarak kabul görmüştür.
Fransa ve İngiltere çıkışlı olan ve daha sonra Fransa’da sistemleştirilen, temelleri Comte
tarafından atılan, sosyolojiyi doğa bilimlerine ve onların yöntemlerine göre yapılandırma
amacında olan ve bu doğrultuda da “fizik”in temsil ettiği bilimin yöntemleri ve mantıksal
formunun sosyal olayların araştırılmasında da kullanılabileceğini iddia eden, bilimin her türlü
bilginin temeli olduğunu kabul eden, tümel, evrensel, nesnel ve nomotetik bir bilim tasarısının
sınırlarını belirleyen ve geliştiren pozitivist sosyolojiye göre özne-nesne ayrımı
temellendirilmesine bağlı olarak nesne, öznenin dışında bir gerçekliğe sahiptir. Dolayısıyla
pozitivist araştırma yönteminde “sosyal”, nesneler gibi ele alınmış ve nesnelliği sağlamak
amacıyla insan, toplumun dışında tasarlanmıştır. Çünkü sosyolojiyi doğa bilimlerini baz
alarak kurmak isteyen ve sosyolojinin doğa bilimlerinde olduğu gibi nesnesini, yani toplumu
ele alması gerektiğini ileri süren pozitivizme göre ancak bu şekilde sosyoloji, nesnesinin
nesnel bilgisi elde edebilir.
Bu bildiri metninde pozitivist geleneğin sosyoloji disiplini içindeki yeri, önemi, etkisi,
ortaya çıkışı, tarihi gelişimi ve başlıca parametreleri genel hatlarıyla ele alınacak, pozitivist
sosyoloji geleneğinin eleştirel bir okuması yapılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sosyoloji, Pozitivizm, Açıklama, Nesnellik, Doğa Bilimleri.
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SOSYAL BİLİMLERİN İÇ-ÖTEKİSİ: ANLAYICI SOSYOLOJİ
Prof. Dr. Kemaleddin TAŞ
Süleyman Demirel Üniversitesi
ÖZET
Kurucu gelenek olan pozitivist sosyolojinin karşısında yer alan ve sosyoloji alanına yeni
bir açılım sağlayan diğer gelenek olan anlayıcı sosyolojinin yaklaşımları önemli istisnalar
olmakla beraber, sosyoloji disiplini içerisinde çoğunluk tarafından görmezden gelinmiş, yok
sayılmış veya en hafif tabiriyle ihmal edilmiştir. Bu durum da sosyolojinin tek bir perspektif
(pozitivizm) doğrultusunda bilinmesi ve ilerlemesini diğer ana geleneğin (anlayıcı)
ötekileştirilmesini beraberinde getirmiştir.
Temelleri Dilthey ve Rickert tarafından atılan ve daha sonra Weber tarafından
yetkinleştirilerek sistemleştirilen anlayıcı sosyolojinin temel argümanı, tarihe ve topluma
dönük bilimlerin konu ve yöntemlerinin doğa bilimlerinin konu ve yöntemleri ile bir
tutulamayacağıdır. Çünkü doğal dünya, sadece dışarıdan gözlenebilir ve “açıklanabilir”;
toplumsal dünya ise ancak içerden gözlenebilir ve “anlaşılabilir”; toplumsal dünyada olgular
arasındaki ilişki amaçsaldır ve değerlere dayanmaktadır. Anlama ve yorumlama kavramı
üzerine kurulan, içsel faktörleri öne çıkaran ve bu doğrultuda insan davranışlarının arkasında
yatan anlam ve ruhu ortaya çıkarmayı amaçlayan anlayıcı/yorumlayıcı sosyolojiye göre
sosyolojik yöntemin amacı, bireyin davranışını anlamaktır. Bu da ancak idiografik, öznelci ve
inşacı bir anlayışla mümkündür. Toplumsal dünyada tekillikler olduğundan genelleme
yapmak doğru değildir. Dolayısıyla insandan bağımsız bir dış gerçeklik yoktur. İnsanların
bizzat kendileri, anlamlandırmaları vasıtasıyla sürekli olarak ve yeniden gerçekliği inşa
ederler. Çünkü insan, yapısı gereği maddenin aksine bir takım anlam bilinçlerine sahiptir.
Toplumsal yasalar, belirli bir kültürel sisteme dayandıklarından dolayı genel ve evrensel
değildir ve doğa yasalarından farklıdır. Ayrıca toplumsal alan, anlam yüklü olduğundan verili
bir doğal gerçeklik gibi incelenemez.
Bu bildiri metninde anlayıcı geleneğin sosyoloji disiplini içindeki yeri, önemi, etkisi,
ortaya çıkışı, tarihi gelişimi ve başlıca parametreleri genel hatlarıyla ele alınacak, anlayıcı
sosyoloji geleneğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sosyoloji, Anlama, Yorumlama, Öznellik, Kültür Bilimleri.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN HOTEL EMPLOYEES’
ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION AND TURNOVER INTENTION
OTEL ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMELERİ İLE İŞTE AYRILMA
NİYETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Öğr. Gör. Nurullah Cihan AĞBAY
Bitlis Eren Üniversitesi
ABSTRACT
This study aims to search whether a relationship exists between organizational
identification of employees in hotels and their turnover intention. In this sense, 232
participants included in the research from different 4 and 5 star hotels in Antalya. Statistical
package was used to analyze the data collected with questionnaires. The data were analyzed
through frequency analysis, correlation analysis and regression analysis. According to results,
there is a significant and low level negative relationship between employees’ organizational
identification and their turnover intention.
Keywords: Hotel Employees, Organizational Identification, Turnover Intention.
ÖZET
Bu araştırmanın amacı otel işletmelerinde çalışan işgörenlerin örgütsel özdeşleşmeleri
ile işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişki olup olmadığını araştırmaktır. Bu bağlamda
araştırmaya Antalya ili içerisinde yer alan 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde çalışan 232
işgören dahil edilmiştir. Anketlerle elde edilen verileri analiz etmek için istatistik programı
kullanılmıştır. Verilere frekans analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizi uygulanmıştır.
Araştırma sonucunda, işgörenlerin örgütsel özdeşleşmeleri ile işten ayrılma niyetleri arasında
anlamlı ve düşük düzeyde negatif ilişki tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Otel Çalışanları, Örgütsel Özdeşleşme, İşten Ayrılma Niyeti.
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TOURISM AS A PART OF ECONOMY AND PUBLIC POLICY
Konul M. NURIYEVA
Khazar University
Lect. Garanfil A. BADIRBAYLI
Azerbaijan University
ABSTRACT
Over the decades, tourism has experienced continued growth and deepening
diversification to become one of the fastest growing economic sectors in the world. Modern
tourism is closely linked to development and encompasses a growing number of new
destinations. These dynamics have turned tourism into a key driver for socio-economic progress.
Today, the business volume of tourism equals or even surpasses that of oil exports, food products
or automobiles. Tourism has become one of the major players in international commerce, and
represents at the same time one of the main income sources for many developing countries. This
growth goes hand in hand with an increasing diversification and competition among destinations.
This global spread of tourism in industrialised and developed states has produced economic and
employment benefits in many related sectors-from construction to agriculture or
telecommunications.
The contribution of tourism to economic well-being depends on the quality and the
revenues of the tourism offer. UNWTO assists destinations in their sustainable positioning in
ever more complex national and international markets. As the UN agency dedicated to tourism,
UNWTO points out that particularly developing countries stand to benefit from sustainable
tourism and acts to help make this a reality.
Influencing public policy is one most important activities in tourism industry. Since the
tourism industry is difficult to clearly define because of the involvement of so many different
economic sectors, it tends to foster many major policy development challenges. Fundamentally,
tourism policy should present a set of guidelines, which, when combined with planning goals,
charts a course of action for sound decision-making. Tourism policy, typically fragmented and
poorly defined by governments throughout the world, is sometimes difficult to understand. For
the past decade, leading tourism thinkers have called for increased attention to the social science
aspects of tourism in an effort to continue to improve the quality of life and promote global
peace. Public policy is both a process and a product – the decision-making process and the
product of that process. Today, there is recognition that policy should serve not only the
government, but also the public’s interest in tourism.
Keywords: tourism, economy, public policy, UNWTO
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YAYLACILIK GELENEĞİ VE MEKÂNLARI: ANTALYA/ÇUKURKÖY-MORCA
YAYLASI
Ayşe Kübra AKKAYA
Dr. Öğr. Üyesi Seda ŞİMŞEK TOLACI
Süleyman Demirel Üniversitesi
ÖZET
Çalışmada Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı Çukurköy Mahallesi’nin somut ve somut
olmayan kültürel miras öğeleri incelenmiş, somut olmayan kültürel miras öğeleri arasında
yaylacılık geleneği olduğu gözlemlenmiştir. Yaylacılık geleneğinin araştırıldığı bu çalışmanın
amacını; bu kültür ve yaşam alanlarının sürdürülebilirliğinin devamı ve farkındalığının
arttırılması için tespit edilmesi ve belgelenmesi oluşturmaktadır.
Bu doğrultuda hazırlanan çalışmada yöntem olarak literatür araştırması ve alan çalışması
seçilmiştir. Çukurköy Mahallesi ve bu yerleşime ait, yerel halkı ile sözlü görüşmeler yapılmış,
kültürel miras öğeleri yerinde tespit edilerek görsel analiz yöntemi, krokilendirme ve fotoğraf
çekimi ile belgeleme çalışması desteklenmiştir. Elde edilen veriler ile yapı tespit fişleri
oluşturulmuştur.
Mayıs ve Ağustos ayları arasında göç edilen Morca yaylasında göç sırasında, öncesinde ve
sonrasında uygulanan bir takım ritüeller olduğu gözlemlenmiştir. Bu ritüeller, mekanları ve
göçlerin yaya olarak yapıldığı dönemde kullanılan dinlenme mekânlarının tümü Morca Yaylası
somut olmayan kültürel miras mekânları olarak kabul edilmiştir.
Sonuç olarak; bütüncül koruma anlayışı kapsamında, kültürel mirasımızın gelecek
kuşaklara özgün bir şekilde aktarılması için, somut olmayan kültürel mirasımızın ve icra edildiği
somut mekânların araştırılarak bir bütün olarak ele alınması gerekmektedir. Bu doğrultuda
hazırlanan çalışmada kültürel miras aktarımının doğru bir şekilde sağlanması ve söz konusu
alanın kırsal mimari özelliklerinin yaşatılarak sürekliliğinin sağlanması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Somut olmayan kültürel miras, Yayla geleneği, Morca Yaylası,
Akseki/ Çukurköy, Antalya
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VERGİ VE MUHASEBE BOYUTLARI İLE CİRO PRİMİ UYGULAMALARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ
Dr. Öğr. Üyesi Tunay ASLAN
Siirt Üniversitesi
ÖZET
Günümüzde ticari hayat içinde rekabet edebilirliğin sağlanması amacıyla firmaların çeşitli
pazarlama yöntemleri kullandığı görülmektedir. Firmalar arasında satış hacminin artırılması
maksadıyla yapılan anlaşmaya bağlı olarak, belirli bir kota barındıran alış-satış işlemleri veya her
ay düzenli olup kota içermeyen alış-satış işlemleri üzerinden belirli bir oranda, bedelinin fatura
olarak yansıtılabildiği prim uygulaması ciro primi olarak adlandırılmaktadır. Tedarikçi firma
tarafından uygulanan ciro primi uygulamasında teşvik ve desteğin sağlanması hedeflenmekte
olup ciro primi uygulaması vergi mevzuatımızda Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi (KDV)
kanunları uyarınca vergilendirilmektedir.
Bu çalışmada öncelikle ciro primi uygulaması hakkında genel bilgilere yer verildikten
sonra ciro priminin Katma Değer Vergisi ile Gelir ve Kurumlar Vergileri karşısındaki durumu
değerlendirilecektir. Çalışma, ciro primine ilişkin muhasebe uygulamalarına dair örnekler
verildikten sonra sonuç ve değerlendirme kısmı ile son bulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ciro Primi, Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, Muhasebe
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TÜRKİYE’DE KAMU KURUMLARINDA KALİTE YÖNETİMİ
QUALITY MANAGEMENT IN PUBLIC INSTITUTIONS IN TURKEY
Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZER
Öğr. Gör. Reha BAYANSAR
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
ÖZET
Günümüzde işletmelerde yaygın bir şekilde uygulanan kalite yönetimi; kalite geliştirmeyi,
kalite planlamayı ve kalite kontrolünü öngörmesi nedeniyle işletmelerin tüm süreçlerinde
etkinlik sağlayan yeni bir yönetim anlayışı haline gelmiştir. Amacı kuruluşta çalışanların,
yöneticilerin, faaliyetlerin, süreçlerin, mal ve hizmetlerin kalitesinin sürekli olarak
iyileştirilmesini sağlayarak müşteri memnuniyetini gerçekleştirmektir.
Kalite yönetimi anlayışı, geleneksel yönetim anlayışından farklı olarak; bağımsız kâr
merkezlerine dayalı büyüme, anında kontrol ile önlemeye dayalı kalite, sıfır hatayı hedefleyen
üretim, sıfır fire veya yeniden işlemeye dayalı üretim, müşteri tatminine dayalı öncelikler,
müşteri ile işbirliğine dayalı satın alma, esnek örgütlenme, olası sorunları önceden düşünüp
önleyen yönetim, sistem geliştirme, onurlu çalışma ve bunun ödüllendirilmesine dayalı
güdülenme, en alt kademede çalışanların dahi kurmay gibi ürün geliştirme sürecine katılımı,
sürekli gelişme, sürekli bakım gerektirmeyen plânlama, insan gücünün sürekli geliştirilmesi,
yetenek yönetimi, kişiye göre ücret politikası ve faaliyetlere dayalı maliyet muhasebesi gibi daha
da artırılabilecek ilkelere dayanmaktadır.
Söz konusu bu ilkelerin önemi ve işletmelere sağladığı katkılar kalite yönetiminin kamu
kuruluşlarında da uygulanmasını gündeme getirmiştir. Günümüzde kamu hizmeti veren
kuruluşların sundukları hizmetlerde kalitenin artırılması, toplumca hedeflenen etkinlik ve
verimlilik düzeyine ulaşabilmek için zorunlu bir koşul haline gelmiştir. Merkezi devletin
büyümesiyle birlikte artık kamu kuruluşları devasa büyüklüğe ulaşmış, geniş personel ve
bütçeleri ile hantal bir yapıya bürünmüşlerdir. Bu kuruluşların kalite yönetim sistemini
uygulamaya başlamaları özellikle personelin zamanının, enerjisinin, motivasyonunun boşa
harcanmasını önleyecek ve kuruluşların etkin bir yapı kazanmalarına katkı sağlayacaktır.
Bu çalışmada kamu kuruluşları için çok önemli hale gelen kalite yönetimi anlayışının bu
kurumlarda uygulanmasının nasıl olacağı sorgulanacak, süreçte ortaya çıkan ya da çıkabilecek
sorunların kaynakları ve bunlara yönelik çözümler değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kalite, Müşteri, Vatandaş, Kamu Kurumları, Sorunlar
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KRİZ VE ÖRGÜTSEL KRİZ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER
EVALUATIONS ON CRISIS AND ORGANIZATIONAL CRISIS
Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZER
Öğr. Gör. Reha BAYANSAR
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
ÖZET
Kriz ve örgütsel kriz konuları doğrudan örgütsel etkinliği etkilemeleri nedeniyle
günümüzde örgütler için oldukça önem kazanmış durumdadır. Krizler analiz edilebildiği
takdirde, örgütler beklenmeyen olaylara hazırlıklı olmakta ve krizleri en az zararla
atlatabilmektedirler. Bu durum ise örgütsel etkinlikte önemli artışlara yol açmaktadır. Diğer
taraftan, kriz yönetimi anlayışının örgütler tarafından kullanılmaya başlanması ile örgütler
belirsizliklere karşı hazırlanabilmekte, kriz durumunun olumsuzlukları önlenmekte, çalışanlar
zor durumda kalmamakta, zaman kaybı en aza inmekte ve en önemlisi de örgütlerin varlığı
tehlikeye girmemektedir.
Bilindiği gibi birer açık sistem olarak örgütler oldukça dinamik bir çevre içerisinde
yaşamlarını sürdürürler. Örgütlerin başarısı ve yaşamlarını sürdürmeleri büyük ölçüde çevrenin
yol açtığı kısıtlılıkları ve olanakları zamanında görüp değerlendirmelerine bağlıdır. Örgütler
yaşamlarını sürdürürken değişik krizlerle yüz yüze kalabilir. Krizin nedeni örgüt içi etmenler
olabileceği gibi, çeşitli doğa olayları gibi örgüt dışı etmenler de olabilir.
Burada örgütsel anlamda kriz, örgütün amaçlarını ve varlığını tehdit eden, örgütün risk
önleyici önlemlerini yetersiz kılabilecek nitelikte, örgütün ani tepkisini gerektiren beklenmedik
ve hızlı değişikliklerin söz konusu olduğu, planlama ve karar mekanizmalarını olumsuz biçimde
etkileyen, gerilimli bir durum olarak değerlendirilebilir. Bu duruma örgüt üst yöneticilerinin
çevresel değişmeleri izleme, değişimlerle ilgili veri toplama, yorumlama ve değerlendirme
konularındaki deneyimsizlikleri ve yetersizlikleri de yol açar.
Bu çalışmada söz konusu etmenler üzerinden kriz ve örgütsel krizler değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kriz, Örgütsel Kriz, Sorunlar, Etkinlik, Başarı
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EVENT TOURISM AND PROSPECTS OF ITS DEVELOPMENT IN THE RUSSIAN
FEDERATION
СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Assist. Prof. Ananchenkova Polina Igorevna
The Academy of Labor and Social Relations,
Moscow, Russian Federation
Ананченкова Полина Игоревна
кандидат экономических наук, доцент, профессор кафедры непроизводственной сферы и
социальных технологий Академии труда и социальных отношений,
г.Москва, Российская Федерация
Аннотация
Событийный туризм – это направление туризма, ориентированное на посещение
территории в определенное время и связанное с проведением какого-либо события и
мероприятия. В современном мировом пространстве существует множество стран и
городов, где организуются мероприятия в области культуры, спорта, искусства,
представляющие историческую, культурную, спортивную ценность и вызывающие
интерес у туристов.
В направлении событийный туризм под событием понимается совокупность
мероприятий, которые выделяются своей неоднозначностью, значимостью для
сообщества людей, объединенных каким-либо интересом, для человечества в целом или
для отдельных индивидуумов. Событие может быть в виде разового неповторимого
явления или мероприятием, периодически наблюдаемым, наблюдаемым ежегодно или в
определенные периоды времени.
В туристическом бизнесе всегда активно используют события с целью
формирования туристского продукта и привлечения туристов в связи с организацией
события. Ключевым моментом при организации туров событийного направления, как
правило, является своевременное планирование. Когда в жизни туристского объекта
отсутствует событие, сложившееся исторически в виде традиции, мероприятие
продумывают специально. В этом случае, проводится кампания по продвижению
туристского продукта, который ориентирован на событие с целью привлечения большого
числа посетителей. Таким образом, организация события планируется для увеличения
дохода от потока туристов, желающих посетить территорию не только с целью осмотра
местных достопримечательностей, но и желающих принять участие в праздновании
вместе с местными жителями и разделить их радость.
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Перспективность событийного туризма в России уже несколько лет назад была
подтверждена на бизнес-форуме «Событийный туризм и маркетинг территорий»,
прошедший в июне 2013 года в Москве при поддержке Министерства Культуры РФ,
Гильдии маркетологов, Российского Управленческого Сообщества (РУС) и Рекламной
группы «Сектор».
Из российских городов, где активно осваивается событийный туризм, помимо
Москвы и Санкт-Петербурга, можно отметить Калининградскую область, Мурманскую
область, Ярославскую область, Владимирскую область, Амурскую область, Магаданскую
область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республику Саха (Якутию), Республику
Крым и города − Ростов-на-Дону, Сочи, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург,
Волгоград.
В апреле 2017 года по инициативе НАСТ стартовал Национальный системный
проект развития событийного туризма России, позволивший выделить лучшие регионы,
отслеживать привлекательность этих территорий для развития событийного туризма, а
также делать соответствующие выводы для принятия решений по повышению
эффективности проведения мероприятий на этих территориях.
Таким образом, событийный туризм играет важную роль в решении социальноэкономических задач территорий. При этом особую актуальность приобретает включение
событийного туризма в программы долгосрочного развития, принимаемыми местными
органами власти. Данные документы должны включать в себя субсидирование средств
для развития туристической инфраструктуры, план мероприятий по подготовке кадров,
широкий комплекс мер в области информационного продвижения событийных туров.
Реализация вышеуказанных мер позволит положительно отразиться на социальноэкономическом положении территории.
Ключевые слова: туризм, событие, культурное значение, привлекательность
территории
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KURUMSAL KURAM VE EŞBİÇİMLİLİK BAĞLAMINDA TAŞERONLARIN
KADROLAŞMASI
Dr. Öğr. Üyesi Suzan URGAN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
ÖZET
Örgütlerde kurallar bazı çevresel dinamiklerle değişebilmektedir. Bu dinamikler politik,
ekonomik, sosyal ve ya teknolojik unsurlardır. Buradan hareketle kamu istihdam politikasının
çevresel değişimlerden etkilenerek değiştirilebilmesi taşeron firmaların kadrolaşması
örneğinde görülmektedir. Farklı şekillerle istihdam edilmekte olan şirket personelinin kamuya
vermiş oldukları hizmet sonucu kamu-özel işletme etkileşimiyle, kamu personeli olarak
yerlerini almaları söz konusu olmuştur. Bu çalışma ile ilişkisel olarak taşeronların
kadrolaşmasının eşbiçimlilik kavramıyla nasıl örtüştüğü örneklendirmektedir.
Yapılan bu çalışmanın amacı, taşeronların kadrolaşmasının örgüt kuramlarından
kurumsal kuram ve eşbiçimlilik bağlamında nasıl oluştuğunu ortaya çıkarmaktır.
Çalışmada kuramsal kuram, eşbiçimlilik ve taşeron kavramları literatür taramasıyla ele
alınmaktadır. Yapılan literatür çalışmasıyla taşeronların kadroya alınması kavramı, kadro
taleplerinin basın yoluyla yapılan duyurular ve yapılan çalışmaların kronolojik çıkarım
sonuçlarıyla karşılaştırılarak kavramsal bir nitelikte ele alınmaktadır.
Çevresel faktörlerin tetiklemesiyle kamu istihdam politikalarında değişmeler olabileceği
taşeronların kadrolaşması örneğiyle ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kurumsal Kuram, Eşbiçimlilik, Taşeronlaşma, Kadroya Alınma
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GÜVEN, İMAJ VE ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİMİN TEKNOLOJİ
KABUL MODELİ KAPSAMINDA ÇEVRİMİÇİ TATİL SATIN ALMA NİYETİ
ÜZERİNE ETKİSİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA
Aslı ERGENEKON ARSLAN
Bilecik Seyh Edebali University
Ömer Zafer GÜVEN
Kutahya Dumlupinar University
ÖZET
Günümüzde en önemli hizmet sektörleri arasında yer alan ve bacasız fabrika olarak
adlandırılan turizm sektörüne ait hizmetler, hizmetlere ait genel özellikler arasında yer alan
soyutluk, ayrılmazlık ve stoklanamama gibi özelliklere sahiptir. Bu özelliklere sahip olan
turizm hizmetlerinin diğer hizmet sektörlerinde de olduğu gibi satın alma öncesinde
denenmesi, tecrübe edilmesi ve stoklanması veya üretim yerinden ayrılması mümkün değildir.
Bu belirsizlikleri ortadan kaldırmak ve riski azaltmak amacı ile turizm hizmetlerini satın
almak isteyen potansiyel tüketiciler satın alma davranışlarında Elektronik Ağızdan Ağıza
İletişimi (eWOM) üreticiden bağımsız olması ve aynı zamanda objektif olması nedeniyle
tercih etmektedirler. Bu noktadan hareketle; çalışmada, üniversitelerde akademik kadroda
görev yapan personelin internet üzerinden çevrimiçi tatil satın alma durumlarına ilişkin tutum
ve davranışlarına eWOM’un etkisi Planlı davranış Teorisi ve Teknoloji Kabul Modeli
aracılığıyla önerilen bir Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) yardımıyla açıklanmasına çalışılmış ve
aynı zamanda çevrimiçi ortamları kullanan kuruluşlar ve tüketiciler için doğru yönelimlerin
ortaya konulması hedeflenmiştir.. Çalışmada, Üniversitelerde akademik kadroda görev yapan
aynı zamanda internet üzerinden tatil satın alan 329 akademik personele ait veriler, anket
yöntemiyle toplanmış ve oluşturulan ölçek aracılığı ile değerlendirilerek analiz edilmiştir.
Araştırma dahilinde, öne sürülen ana hipotez ve buna bağlı oniki alt hipotezden altı tanesi
desteklenir iken altı tanesinin desteklenmemesine rağmen, ele alınan modelin boyutları
arasında anlamlı ilişkilerin varlığı ortaya koyulmuştur. Çalışma modeli sonucunda, güven,
imaj ve elektronik ağızdan ağıza iletişimin akademisyenlerin çevrimiçi tatil satın alma
davranışları üzerinde pozitif ve anlamlı etkisi olduğu görülmüştür. Araştırma elektronik
ortamda tatil satın alma niyeti üzerinde etkili parametrelerin belirlenerek, pazarlama
sektöründe özellikle turizm alanında, gerek firma gerekse tüketici rollerinin geliştirilmesi
açısından önemlidir.
Anahtar kelimeler: eWOM, Turizm, YEM
ABSTRACT
Nowadays, the services of the tourism sector, which are among the most important
service sectors and named as the factory without chimney, have features such as abstractness,
inseparability and non-stocking, which are among the general features of the services. It is not
possible to test, experience and stockpile or leave the production site before the purchase, as
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in other service sectors. In order to eliminate these uncertainties and reduce the risk, potential
consumers who wish to purchase tourism services prefer electronic mouth-to-mouth
communication (eWOM) in the purchasing behaviors because they are independent of the
manufacturer and are also objective. From this point; In this study, the effect of eWOM on the
attitudes and behaviors of the staff employed in the academic staff of universities on online
holiday purchasing via internet has been tried to be explained by using a proposed Structural
Equation Model (SEM) through Planned Behavior Theory and Technology Acceptance
Model and organizations using online environments In this study, data of 329 academic staff
who are working in the academic staff at universities, who also bought holidays on the
internet, were collected by means of a questionnaire and analyzed by means of a scale. Within
the research, six main hypothesis and 12 sub-hypotheses were supported and six of them were
supported, but there were significant relationships between the dimensions of the model. As a
result of the study model, it was seen that trust, image and electronic oral communication had
a positive and significant effect on academicians' online holiday purchasing behaviors. The
research is important in terms of developing both the firm and the consumer roles in the
marketing sector, especially in the tourism sector, by determining the effective parameters on
holiday purchasing intention in the electronic environment.
Keywords: eWOM, Tourism, SEM
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HAVACILIK EMNİYETİNDE İNSAN HATALARINI AZALTMADA
İLETİŞİM DAVRANIŞLARI
Öğr. Gör. Barış IŞILDAK
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YILDIRIM
Süleyman Demirel Üniversitesi
ÖZET
Havacılık sektöründe büyük öneme sahip olan emniyet kavramı, Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü tarafından; “hata ve ihlallerden kaçınarak kural koyucuların düzenlemeleri ile
uyum içinde kazalardan, ciddi olaylardan, tehlikelerden, kötü bir sonuca neden olan veya
olabilecek etkenlerden uzak ya da muaf olma durumu” olarak tanımlanmaktadır.
Havacılık sektöründe riskleri önlemek için tüm tedbirler alınmaya çalışılsa da içinde
“insan” olan bir sistemin tehlikelerden ve operasyonel hatalardan tamamen arındırılması
mümkün değildir. Esas olan sistem içerisindeki risklerin kontrol edilmesi ve yönetilmesi
suretiyle risk seviyesinin makul düzeyde tutulmasıdır. Bu bağlamda makul düzeydeki
risklerin bulunduğu bir sistem “emniyetli” olarak kabul edilmektedir.
Havacılıkta insan faktörü, insan fizyolojisi ve insan psikolojisinin çalışma alanları ile
etkileşim içindedir. Çünkü, insanlar birbirleriyle ve teknolojiyle etkileşim halinde olduğu
farklı bir çevre, yani uçuş ortamına yoğunlaşmak zorundadır. Bu açıdan havacılıkta insan
faktörü bu ortamı ve bu ortamı oluşturan parçaları tek tek veya bir bütün olarak ele almak
zorundadır.
İnsan faktörü algısı, havacılık sektöründeki kazaların önlenmesinde önemli bir bakış
açısını oluşturur. Hava araçlarını kullananlar, çok karmaşık bir yapıya sahip olan havacılık
sistemlerinin kullanılmasını öğrenen, bakımını gerçekleştiren, işletimini sağlayan birçok
insana diğer bir ifadeyle bu sistemi oluşturan birçok sistem elemanına güvenmek zorundadır.
İnsanların fonksiyonel bir sistem elemanı olarak, hata yapabileceği bilinen bir gerçektir.
Hata miktarını ise, yapılan işin tekrar sayısı ve yoğunluğu ile bir ilişki içinde değerlendirmek
gerekmektedir. İnsan hatası; görevin gereğini yerine getiremediğinde, uçak kazalarının
meydana gelmesine neden olan ortamı hazır hale getirir. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki;
insan hatası, havacılık sektöründeki kazaların yaklaşık %80’inin sebebini oluşturur.
Bu çalışmanın amacı; ülkemizde üzerinde henüz akademik olarak yeteri kadar
araştırma yapılmamış olan havacılık emniyetinde insan faktörü kavramını irdelemek,
havacılık sektörü içindeki konumunu belirtmek ve ülkemizde bu alanda yapılacak çalışmalara
ışık tutmaktır. Olgusal düzeyde gerçekleştirilecek olan bu çalışma ile havacılıktaki kaza ve
risklerin nedenini oluşturan insan hatalarının temelinde yer alan etkisiz iletişim ve iletişim
sorunlarına dair sorulara cevap aranacaktır.
Anahtar
Kelimeler:
Havacılık
Emniyeti,
İnsan
Faktörü,
İletişim.
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OYUN VE ŞARKI KÜLTÜRÜNÜN YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE KULLANIMI
Sinem GÜMÜŞ
Gazi Üniversitesi
ÖZET
Kültür insanlığın kültür birikimidir. Günümüz folklor anlayışına göre, halka ait her şey
onun kültürünü oluşturmakta ve dolayısıyla folklorun ve kültürün konusuna girmektedir.
(Alpar, Melek. Bingöl Ağzı ve Folkloru Üzerine Bir İnceleme, Turkish Studies, 2013,s.54).
Diğer taraftan antropoloji, kelime anlamı ile “insan bilimi” demektir. Antropoloji bilimi,
insanların kültürlerini inceler. (Alpar, Güray. Antropolojik Bakış Açısıyla Stratejik Dünya
Tarihi, Pelit Yayınları, Konya, 2014.s.4). Yabancı dil öğretiminde geçmişten gümümüze
kadar birçok öğretim yöntemi kullanılmıştır. Bu anlamda kültürel unsurların eğitimde
kullanılması kadar doğal bir şey olamaz. Yabancı dil olarak Fransızca öğretimi geleneksel
yöntemden eylem odaklı yaklaşıma kadar bir gelişim göstermektedir. Bu gelişim teknoloji
alanındaki yeniliklerin ve öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ortaya çıkmıştır.
Günümüzde ise iletişimsel yaklaşımdan ve kültürel unsurlardan yabancı dil öğretiminde sıkça
faydalanılmaktadır. İletişimsel yaklaşım, kendisinden sonra doğan tüm yöntemleri içine
alabilecek kadar güçlü ve geniş bir akım olarak açıklanabilir. Bu yaklaşıma göre dil bir amaç
değil, araçtır.
Öğrenen öğretmenle ve diğer öğrenenlerle etkileşim halindedir. İletişimsel yaklaşım,
gerçek hayattan örnekler, gerçek hayattan materyaller ve bu yaklaşımla düzenlenen sınıf
ortamı ve aktivite tiplerinin kalıcılığı arttıracağını savunmaktadır. Bu yaklaşımda dilin
kültürel olarak günlük yaşamda kullanılması önemlidir. Bunun için de öğretmen dili bir
iletişim aracı olarak kullanmayı öğretmektedir. Bunu yaparken öğretmen bütün işitsel-görsel
araçlardan yararlanır. Öğretmen sınıfta bir otorite olmaktan çıkar. Bu yaklaşımda oyun ve
otantik işitsel materyal olarak şarkı kullanılmaktadır.
Oyun ve şarkılar öğrencilerin dili kullanmalarını sağladığı için yabancı dil ediniminde
faydalı bir araçtır. Hiçbir materyale başvurmadan öğrencileri dili kolay şekilde öğrenmelerini
sağlamaktadır. Öğrenciler oyun sayesinde daha çok motive olarak daha kolay bir şekilde dili
öğrenmektedirler. Oyun çocuğun yaratıcılığını destekler ve spontane bir biçimde
öğrendiklerini, oyun aracılığıyla pekiştirmektedir. Yabancı dil eğitiminde oyun ve şarkıların
kullanılması öğrencilere birçok katkı sağlayacağından vazgeçilmez bir materyal olarak
kullanılmaktadır.
Yabancı dil dersleri şarkılar sayesinde daha eğlenceli hale gelmektedir. Öğrenciler
şarkıları dinlerken dilin günlük kullanım biçimini de öğretmektedirler. Şarkılar, öğrencilerin
kelimelerin doğru söyleniş biçimlerini öğrenmelerime, kelime dağarcıklarının ve derse olan
ilgilerinin artmasına, dinleme-anlama becerilerini geliştirmelerine ve derse karşı olumlu tavır
geliştirmelerine katkı sağlamaktadır. Böylece yabancı dil öğretiminde şarkıların kullanılması
büyük önem taşımaktadır.
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Bu çalışma için kültür içerisinde önemli bir yeri olan şarkı ve oyunların, kültürel
antropologlardan da katkı alınarak, yabancı dil öğretiminde başarıyı ne ölçüde etkilediği
Ankara’da bir okulda araştırma yapılarak ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi, Oyun, Şarkı, Kültür.

KONGRE ÖZET KİTABI

20-23 MART, 2019
60

ANTALYA, TÜRKİYE

9. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e
Sosyal Bilimler Kongresi
KAYA BİLGEGİL’İN TÜMCEYE BAKIŞI: BELAGAT VE DİLBİLİM TEMELLİ
BİR YAKLAŞIM DENEMESİ
Öğr. Gör. Dr. İnan GÜMÜŞ
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
ÖZET
Kaya Bilgegil (1921-1987), edebiyat alanındaki araştırmalarının yanı sıra dil bilgisi
konusunda da eser üretmiştir. Türkçe Dilbilgisi adı verilen eserinde, “Türkçenin Dünya Dilleri
Arasındaki Yeri” başlığı altında verilen “Giriş” kısmından sonra, “Sözdizimi”, “Kelime
Bilgisi” ve “Sesbilgisi” bölümleri yer almıştır. Bilgegil, kitabın yazılış amacını, öğrencilerin
ders kitabı gereksinimini karşılamak ve Türk edebiyatıyla ilgili metinlere nüfuz edebilmek
için bütün gramer güçlüklerini ortadan kaldırmak biçiminde belirtmiştir. Eserde yöntem
olarak bütünden parçaya doğru bir gidiş benimsenmiş, konular hem modern edebiyattan hem
de tarihsel metinlerden seçilen örneklerle desteklenmiştir. Böylelikle eş zamanlı ve art
zamanlı bakış açısı bir arada sunulmuştur. Bilgegil, kitaptaki bütünden parçaya gidişin,
geleneksel dil bilgisi yazımından ayrı olduğunu belirtmiş ve bu ayrılığın temel nedenini ise;
öğrencilerin tümce çözümlemesi konusunda çektikleri güçlüklerin en baştan aşılması ve bu
çözümlemelerin kitabın sonuna kadar sürmesinden dolayı pekiştirilme olanağına sahip olması
şeklinde açıklamıştır. Gerçekten de Türkçenin dil bilgisini ele alan araştırmalarda söz dizimi,
üzerinde az durulan ya da son sıralarda yer verilen bir konu olmuştur. Bilgegil, bunun tersini
yaparak öncelikle dilin anlam yönüne önem vermiş ve dil bilgisini işlevsel yönüyle anlatma
yoluna gitmiştir. Böyle bir yöntemin seçilmesinde, Bilgegil’in öncelikli olarak bir edebiyat
araştırmacısı oluşu ve özellikle belagat alanında yaptığı çalışmaların etkili olduğu
belirtilebilir. Seçtiği terimlerden başlamak üzere konuların işlenişine ve örneklerin verilişine
kadar belagat anlayışı, kendisini hissettirir. Bu çalışmada, Bilgegil’in gramerindeki
“Sözdizimi” bölümünde yer alan “Cümle” konusu üzerinde durulacaktır. Tümceyi “tam fikir
veren birleşik sözler” olarak tanımlayan Bilgegil’in; terimleri kullanışı, konuları işleyişi,
örnekleri seçişindeki ölçütler belagat çerçevesinde değerlendirilecek, ortaya çıkan durumların
dilbilimle örtüşen ya da örtüşmeyen yönleri eleştirel süzgeçten geçirilerek ele alınmaya
çalışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Dil Bilgisi, Kaya Bilgegil, Tümce, Söz Dizimi, Belagat,
Dilbilim.
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ATASÖZLERİNİ SÖYLEM ÇERÇEVESİNDE OKUMAK: UMURÜ’L-ÜMERA’NIN
SÖYLEM KURGUSUNDA ATASÖZLERİNİN YERİ
Öğr. Gör. Dr. İnan GÜMÜŞ
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
ÖZET
Umurü’l-Ümera, Mısır valiliğinde bulunmuş olan Hasan Paşa adına, 16. yüzyılın son
çeyreğinde, Şeyh Osman Bin Ali tarafından kaleme alınmış siyasetname nitelikli bir eserdir.
Klasik siyasetname kuruluşu ve bab dizgesiyle oluşturulmayan eserde verilmek istenen
mesajlar, farklı coğrafyalarda hükümdarlara verilen adlar ve bu adların kökensel ve işlevsel
yönlerinin anlatımıyla aktarılmıştır. Burada, siyasete ve yönetme sanatına ilişkin kimi
kuramsal bilgiler sunulmuş, yöneten-yönetilen ilişkileri salt kuramsal yönüyle değil
uygulamaya yönelik kimi anekdotların aktarılmasıyla da açığa çıkarılmaya çalışılmıştır.
Böylelikle esere öğretisel bir kimlik kazandırma çabası içinde olunmuş, iktidar felsefesinin
temel niteliklerine uygun bir yapı ortaya konulmuştur. Siyasetname türü eserlere Foucaultcu
bir bakışla yaklaşıldığında sözü edilen anekdotların, iktidarın meşruiyet alanına ne ölçüde
aracılık ettiği daha iyi anlaşılacaktır. Bu noktada, kuramsal ve pratik bilgilerin pekiştirilmesi
ve eserin iktidar kurgusunun daha iyi anlaşılması amacıyla çeşitli dil birliklerinden
yararlanılmıştır. Özellikle, her biri kendi içerisinde ayrı birer söylem olarak
değerlendirilebilecek atasözlerine geniş yer verildiği gözlenmektedir. Bu çalışmada, Umurü’lÜmera’da görülen iktidar kurgusunda aracı işleve sahip olduğunu düşündüğümüz
atasözlerinin, söylemle olan ilişkisi üzerinde durulacaktır. İktidara ilişkin belirlemeleriyle ve
söylem çalışmalarıyla öne çıkan Fransız düşünür Michel Foucault’nun kuramları merkezde
olmak üzere, dili toplumsal gerçekliğin inşasında bir figür olarak değerlendiren anlayışlar
çerçevesinde bir çözümleme yapılacaktır. Türk kültür evreni içerisinde önemli yer tuttuğu
öteden beri dile getirilen, geçmişin birikimlerini barındıran ve toplumun deneyimlerinden
süzülüp gelerek kültürel belleğin oluşumuna katkıda bulunan ve kültürel sürekliliğin
sağlanmasında rol üstlenen atasözleri, barındırdıkları hikemi/felsefi derinlik ile özgün dil
birlikleri olarak anlam kazanmaktadır. Umurü’l-Ümera özelinde değerlendirildiğinde
atasözleri; iktidar mekanizmasını meşru gösteren dil kullanımlarının/sözcelerin içerisinde
önemli yer tutan ögeler olarak belirmektedir. Bu yazıda, Umurü’l-Ümera’da yer alan
atasözlerinin, bağlam içerisinde değerlendirilerek metnin iktidar kurgusunun oluşumuna hangi
yönlerden katkı sağladığı ve aracılık ettiği belirlenmeye çalışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Umurü’l-Ümera, Siyasetname, İktidar Felsefesi, Atasözleri,
Sözce, Söylem, Söylem Çözümlemesi.
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‘KİRALIK KONAK’ ROMANINDAKİ DEĞERLER ÇATIŞMASINI HAZ-ACI
BAĞLAMINDA OKUMA DENEMESİ
Öğr. Gör. Ebru VURAL ARSLAN
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
ÖZET
Yeryüzünde düzeni önceleyen ve sosyal bir varlık olan insan, yaşamını
düzenleyebilmek için bazı değer yargılarına gereksinim duyar. İçinde yaşadığı toplumun
değerlerine uyum sağlayarak kendi varlığını sürdürmeye çalışır. Toplumlar bazı dönemlerde
zorlu süreçlerden geçer ve ortaya çıkan karmaşa ortamı, toplumun yapısını farklı biçimlerde
etkiler. Bu karmaşanın gerek kuşaklar arasında gerekse de kişiler arasında değer çatışmasına,
uyuşmazlığa neden olduğuna tanık olunur. XIX. yüzyılın sonları, XX. yüzyılın başları
Osmanlı İmparatorluğu için sancılı bir dönem olmuş, I. Dünya Savaşı’yla beraber yaşam
koşulları ve toplumun yapısı değişmeye başlamıştır. İstanbul’da bir tarafta değerlerine bağlı,
onlardan taviz vermeyen, yeni yaşam biçimlerini yadırgayan insan tipi, diğer taraftaysa ait
olduğu toplumun değerlerini öteleyen, lüks içinde batılı bir yaşam sürdürmeyi dileyen ve
yozlaşmaya yüz tutmuş insan tipi Türk roman ve öykülerinde görülmeye başlanır. Türk
yazınında Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Kiralık Konak adlı romanı, I. Dünya Savaşı
öncesi ve sırasındaki toplumun yapısını ve bu yapının yarattığı değerler çatışması sorunsalını
ortaya koyması bakımından dikkat çeken bir yapıttır. Bu yapıtta dönemin değişen koşulları ve
değerleri, kişilerin yaşam biçimleri ve buna bağlı olarak şekillenen değer yargıları arasında
uyuşmazlık yaratır. Roman kişisi Seniha’nın haz odaklı yaşamı, karşıt bir biçimde Naim
Efendi ile Hakkı Celis’in çeşitli nedenlerle çektiği acı olay örgüsünde geniş yer tutar. Bu
durum, haz ve acı bir değer midir, eğer değerse kişiler arasındaki değerler çatışmasında nasıl
bir işleve sahiptir, sorularını akla getirmektedir. Bu çalışmada değerler çatışması, haz-acı
olguları ele alınıp bu sorulara romanın içeriği doğrultusunda açıklık getirilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Kiralık Konak, Değer Çatışması,
Haz,
Acı.
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GELENEKSEL ŞİİR BAĞLAMINDA VURAL BAHADIR BAYRIL ŞİİRİ
Öğr. Gör. Ebru VURAL ARSLAN
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
ÖZET
Günümüzde gelenek, farklı öğretiler tarafından gerek özel anlamıyla gerekse genel
anlamıyla ele alınıp değerlendirilen bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Şiir geleneği,
sosyal yaşamı düzenleyen normların şiirde yer alması anlamından öte, şairlerin birbirine
eklemlenerek taşıdığı şiir mirası çerçevesinde değerlerlendirilebilir. Geleneğe bağlı büyük
şairler, geçmişten yararlanırken yeniden üretim yoluna gider ve şiir geleneğini tazeler.
Bununla birlikte geleneğin sunduğu ritme yöneldiklerinde kendilerine ruh akrabaları bulurlar
ve geleneğin eksenine katılıp ritmi sürekli kılarlar. Eliot, eski ile yeni arasında organik bir
uyumdan bahseder ve bu uyumun zamanımıza kadar akıp gelen bir çizgiye dayandığını dile
getirir. Türk şiir geleneği XIX. yüzyılın ortalarına kadar doğu orijinlidir ve dinin beslediği
kültür dünyasıyla harmanlanır. XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Tanzimat Fermanı’nın
siyasî ve sosyal alanda etkisini gösteren yenileşme hareketleri, Türk edebiyatına da yansır.
Böylelikle Türk şiirinin modernleşme süreci başlar. Türk şiirindeki geleneğin geniş
anlamından söz etmek gerekirse üç ana kaynaktan bahsetmek mümkündür: Divan şiiri, Halk
şiiri ve Batı şiirinin oluşturduğu gelenekler. 1980’lerde farklı geleneklerin içinden süzülen ve
farklı şiir anlayışlarına sahip şairler yer alır. Bazı şairler farklı anlayışlara sahip olsalar da
geleneği olumsuzlamazlar, aksine gelenekten yararlanarak poetikalarını belirleme yoluna
giderler. 1980 Kuşağı şairlerinin büyük çoğunluğu, Şeyh Galib, Nedim, Ahmet Haşim, Yahya
Kemal, Asaf Halet Çelebi, Behçet Necatigil, Hilmi Yavuz çizgisini 1980lerde sürdürmeye
devam etmiş ve kendi şiirlerini bu çizgi içinden bağımsızlaştırarak kurmaya çalışmıştır.
1980’lerin geleneği önceleyen, gerek kullandığı imgeler, gerek şiirlerinde yer verdiği
alıntılarla metinlerarası ilişkiler kuran ve eklemlendiği geleneği kendi poetikasıyla
harmanlayan şairlerinden biri de Vural Bahadır Bayrıl’dır. Vural Bahadır Bayrıl, şiirinin tek
bir gelenek çizgisinden değil birçok gelenekten beslendiğini ifade eder. Şiirinin temelinde
gerek Doğulu gerekse Batılı şairlerin yanında kimi filozof ve müzisyenlerin de yer aldığını
söylemek mümkündür. Gelenek’in yeni ile yeni’nin gelenek’le sadece karşıtlık ilişkisi değil
bitişiklik ilişkisi de kurduğunu vurgular. Bu çalışmada Vural Bahadır Bayrıl şiirinin geleneğe
nasıl eklemlendiği, geleneği nasıl dönüştürdüğü belirlenmeye çalışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Türk Şiiri, Geleneksel Şiir, Vural Bahadır Bayrıl.
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ANADİL EDİNCİ TEMELLİ İKİNCİ DİL ÖĞRENİMİ:
MİNİMALİST MODEL 1
Dr. Öğr. Üyesi Emrullah ŞEKER
Bitlis Eren Üniversitesi
ÖZET
Ekonomi insanlığın ve parçası olduğu ekosistemin sistem içi diğer varlıklarla olan
ilişkisini belirleyen temel bir ölçüttür. Doğal ekonomik sistem içerisinde insanla birlikte
gelişen dil yetisinin de ekonomik mirastan pay aldığı ve sadeleşerek ve gereksiz yapılardan
kurtularak daha ekonomik olana doğru evirilmeye devam ettiği halen görgül bir vakadır. Vaka
bu olunca yapısal olarak sesçil unsurların dizisel ve dizimsel bileşimleriyle berimsel bir
sisteme sahip olan doğal dilin soyut ekonomik yapısı da Chomsky’nin Minimalist Programı
(MP) ile minimalist yaklaşımdan payını almıştır. Ancak berimi ekonomik ilkelere göre
işleyen ve tek yönlü bir özellik taşımayan dilin bilişi oldukça karmaşık kavramsal karşıtlıklar
ve tek yönlü davranışsal veya bilişsel yaklaşımlarla açıklanmaktadır. Oysaki berimi ekonomik
ilkelere göre işleyen dilin bilişinin de en az diğer alanlar kadar bireysel insanın en temel
dürtülerini törpüleyen ekonomi ilkesi temelinde minimalist bir yaklaşımla tartışılması alana
farklı bir bakış açısı kazandıracaktır. Bu çalışmada davranışçı ve bilişsel yaklaşımın ötesinde
dil öğrenimi edinim-öğrenim, davranış-biliş, birinci dil-ikinci dil gibi gereksiz
karşıtlıklarından kurtulmuş, bireyin doğuştan getirdiği zihinsel özelliklerle çelişmeyen
ekonomi ve sadelik kaygısı taşıyan bir yaklaşımla yeniden açıklanmaktadır. Bu bağlamda
minimalizm ekonomi, sadelik ve gereksiz tanımlama ve açıklamalardan kaçınan ilkeleriyle
sadece MP’de olduğu gibi dilin yapısının ve işleyişinin temsil ve türetimi için değil edinim ve
öğrenim çalışmaları içinde ilginç öneriler sunabilecek bir yaklaşım olarak görülmektedir. Bu
nedenle bu kuramsal çalışmanın temel amacı bilişsel öğrenme modellerinin dışında dil yetisini
ve zaten doğal bir dil konuşucusu olan bireyin mevcut anadil bilgisi temelinde ikinci bir dil
öğreniminin zihinsel modelini tartışmaktır. Böylece bu çalışma ile ikinci dil öğreniminin
zihinsel süreçlerini kapsayan, minimalist bir anlayışla gereksiz tanımlamalardan arındırılmış,
doğal edinim süreçleriyle uyumlu, evrensel ilkeler ve değiştirgenleri yeni bir dil öğrenmede
referans alan bir dil öğrenme/öğretme yönteminin de kuramsal yaklaşımını oluşturacak anadil
edinci temelli bir ikinci dil öğrenme modeli önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Minimalist Model, İkinci Dil Öğrenimi, Dil Edinimi, Edinç,
Evrensel Dilbilgisi

Bu çalışma “Anadil Edinci Temelli Yabancı Dil Öğretim Modeli ve Türkçe Dilbilgisel Edinci Temelli bir
İngilizce Ders Kitabı Prototipi Geliştirilmesi” projesi kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.
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MİTOLOJİNİN İDEOLOJİK SUNUMU: ONUNCU KÖY ROMANINA MİTİDEOLOJİ İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM
Öğr. Gör. Pınar DAĞ GÜMÜŞ
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
ÖZET
Türk romanında, gerçekçiliğin uzantısı olarak köy ve köy insanına yöneliş 1940'lı
yıllarda yoğunlaşır. Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren Cumhuriyet düşüncesi çerçevesinde
işlenen köy romantizmi, özellikle Köy Enstitülerinde yetişen yazarların eser vermesiyle
çoğunlukla toprağa bağlı insanların yaşamlarına evrilir. Köy Enstitülü yazarlar toplumsal
gerçekleri ele alma amacında olan, sanat kaygısından uzak ve romanı dünya görüşleri için bir
ileti aracı olarak gören yapıtlar oluşturmuşlardır. Buna bağlı olarak romanların temel yapısı,
ağa ile idarenin temsilcisi durumundaki muhtarın ve/veya jandarmanın baskısı altında kalan
köylülerin çatışması üzerine kurulur. Toprak sorunları ve kavgaları, din, batıl inanışlar,
evlilikle ile ilgili sorunlar bu eserlerde sıklıkla işlenen konulardandır. Yoksul ve belirli
konularda bilgi yoksunluğu bulunan köylü; onu sömüren ağa, imam, partili ve köylüyü
kurtarıcı rol üstlenen öğretmen ya da ileri görüşlü bir köylü üzerine kurulan yapıtlar, yazarın
tezine uygun olarak kurduğu ilişkilerle köylünün bilinçlenme/bilinçlendirilme serüveni ve
uyanışını ortaya koyarken kurtarıcı rolünü üstlenen kahramanın karşı güçlere olan savaşını da
sunar. Fakir Baykurt tarafından yazılan Onuncu Köy romanı da, aydın bir öğretmenin çalıştığı
köylerdeki insanları bilinçlendirme çabasını anlatır. Yerleşik düzene karşı bir söylem olarak
geliştirilen romanda düzenin koruyuculuğunu devlet adına köylerde jandarmalar üstlenmiştir.
Din adamları düzenden yana tavır koyarlar. Haksız yollarla toprakları elde eden, köylüye
sorun yaşatan ağalar, zengin beyler ve insanların beyinlerini hurafelerle dolduran din
adamlarıyla mücadele eden öğretmen, kendisini ve karşıt güçleri Yunan mitolojisindeki
Prometheus ve Zeus'la özdeşleştirir. Antropomorfist bir algıyla oluşturulan Yunan
mitolojisinde, merkez simgeciliğinin yansıması olan Olympos'ta yaşayan tanrı ve tanrıçaların
görevlerini ve özelliklerini de belirtir. Eserde anlatılan Prometheus'un, Zeus'tan ateşi çalarak
insanların kullanımına sunması sembolik değer kazanır. Ateş aydınlığı sembolize ederken,
Prometheus öğretmenle, Zeus ise karşıt güçlerle özdeşleşir. Öğretmen, sürüldüğü her köyde
iktidarı elinde tutan ve halka eziyet eden güçlerle, bilincin ve iradenin timsali olarak mücadele
edecektir. Bu çalışmada, mitik ögelerin yazarın ideolojisini aktarırken edindiği işlev üzerinde
durulacak ve yazarın iletisini sunmasına sağladığı etki/katkı değerlendirilecektir.
Anahtar Sözcükler: Fakir Baykurt, Onuncu Köy, İdeoloji, Mitoloji.
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TÜRK EDEBİYATINDA POZİTİVİST YÖNELİMLER: HÜSEYİN RAHMİ
GÜRPINAR'IN DELİ FİLOZOF ROMANI ÜZERİNE FELSEFİ BİR BAKIŞ
Öğr. Gör. Pınar DAĞ GÜMÜŞ
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
ÖZET
Servet-i Fünûn, II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerini deneyimleyen ve herhangi bir
edebi yönelimin içinde yer almayan Hüseyin Rahmi Gürpınar, yaşamı boyunca roman, öykü,
tiyatro, eleştiri, fıkra ve makale gibi farklı türlerde yapıtları Türk yazınına kazandırır. Sözlü
kültürü ve günlük yaşamı yazınsal alana parodi ile taşımış, gülmeceyi ve grotesk imgelem
kurulumunu ön planda tutmuş olan yazar; Ahmet Mithat Efendi'nin tarzını sosyalizm ve daha
çok pozitivizmle zenginleştirerek devam ettirirken, sosyal olayları, insana ait davranışları
doğaüstü güçlerle değil, akıl, mantık ve bilimsel verilerle açıklayan aydın tipi oluşturmayı
amaçlar. Toplumun batıllıkla şekillenmiş inançlarını ve yerleşmiş ahlaki değer yargılarını
değiştirme çabasında olur. Halktan kişilerin dünyasına dalan yazar, onları gözler önüne
sererek sunduğu kesitleri pozitivist tavırlı kahramanlar aracılığıyla aydınlatma yoluna gider.
Yapıtlarında, fertlerin ve cemiyetin normal olmayan taraflarını mizah yoluyla ele alarak
eleştiriye tabi tutar ve sosyal hicve dayandırır. Mekânları, içerikleri, kahramanlarıyla
karnavalı andıran romanlarında sosyal faydayı benimseyerek popüler halk romancılığını
sürdürür, pozitivist zihniyetin ön plana çıktığı ürünler sunar. Yaşanabilir bir toplumun izlerini
sürer ve batıl inançlardan arınmış, bilimin ışığında aydınlanmasını sağlamış zihniyete sahip
olmak gerektiği düşüncesini işler. Yapıtlarında ortaya koyduğu diğer bir öge ise toplumda
yerleşmiş ahlak değerlerinin geçerliliğini irdelemek ve insan doğasına uygun çözümler
getirmektir. Sözü edilen özellikleri taşıyan yapıtlarından biri de Deli Filozof romanıdır.
Halkın; geleneksel inançlara, yerleşmiş düşüncelere ve ahlak değerlerine dayalı zihniyeti
yerine akla ve bilime dayalı pozitivist zihniyeti yerleştirmenin gerekliliğini konu edinen
roman, Deli Filozof olarak anılan Hikmetullah Efendi ve onun ailesi üzerinden dikkatlere
sunulur. Olay örgüsü içerisinde sosyal adalet, kadın erkek ilişkileri, din, Tanrı, inanışlar ve
insan doğası üzerine görüşler geliştirilir ve yapıt, doğasına uygun yaşamayan bireylerin ve
toplumların mutluluğa erişmesinin olanaksızlığı üzerine oturur. Bu çalışmada Hikmetullah
Efendi'nin kişiliğinde beliren felsefi arka plan, pozitivizm olgusu etrafında irdelenecektir.
Anahtar Sözcükler: Hüseyin Rahmi Gürpınar, Deli Filozof, roman, pozitivizm.
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COMPETENCE-BASED LANGUAGE TEACHING (COBALT): A MINIMALIST
METHOD OF LANGUAGE TEACHING 1
Asst. Prof. Dr. Emrullah ŞEKER
Bitlis Eren University
ABSTRACT
A single type of approach to language learning for all learners of different native
language origins in all over the world without referring to language particular properties
has always sounded too assertive and idealist to be achieved. The ideas as well as
discussions on accessibility to UG during second language acquisition led us to the
assumption that the concepts such as principles, parameters, grammatical learning and
lexical learning defined under the theory of Universal Grammar, Principles and
Parameters Theory and the Minimalist Program for first language acquisition process can
also be viable for second language learning process. However, instead of making use of
universal properties suggested to be found in almost all languages and focusing on the
parametric variations varying from one language to another, current language teaching or
learning practices which give priority to communicative needs seem to have found the
solution in avoiding first language grammatical knowledge during a new foreign
language learning process. This is particularly problematic when there are parametric
variations between the first language and the target language as in the case of UralicAltaic head-last language Turkish and Indo-European head-first language English.
Therefore, this paper aims to develop a Turkish Competence-Based Language Teaching
method with an appropriate natural acquisition order for Turkish speaking learners via
getting rid of superfluous explanations and rules for the universal properties and similar
parametric values and focusing on setting new parametric values between first language
Turkish and the target language English. This paper is an important study in that it
introduces an overall picture of an original teaching method with original principles,
learning strategies and techniques based on an original minimalist approach, model of
learning and an original syllabus.
Keywords: parameters, competence-based teaching, method, minimalist approach,
COBALT

This study is supported by Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) under the
project titled “Developing a First Language Competence-Based Language Teaching Method and a Turkish
Competence-Based English Course Book Prototype”
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ON ALTINCI YÜZYIL OSMANLI ŞAİR TEZKİRELERİNDE FATİH SULTAN
MEHMET’İ DEĞERSİZLEŞTİREN ANEKDOTLAR
Dr. Ahmet AKGÜL
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
ÖZET
Şair/Şuara tezkiresi yazarları Osmanlı şairlerinin biyografilerinde Osmanlının
sarayı, padişahları, şehzadeleri, vezirleri, ilim adamları, din adamları ve sosyokültürel
yapısı hakkındaki bilgileri eserlerine daha çok anekdotlar vasıtasıyla kaydetmişlerdir.
Tezkirelerdeki anekdotlarda yer alan bilgiler, bazen saray yaşantısını bazen toplumun
alışkanlıklarını bazen de sosyal hayattan çeşitli sahneleri olumlu (övücü, yüceltici) veya
olumsuz (değersizleştirici, olumsuzlayıcı) telkinlerle gözler önüne sermektedir. Yerli ve
yabancı birçok araştırmacı, tezkirelerdeki bu değersizleştirici içeriğe sahip anekdotlara
dayanarak Osmanlı şairlerini sahtekâr, sapkın, afyoncu ve ayyaş olarak göstermişlerdir.
Osmanlı şairleri ve toplumuyla ilgili kesin hükümlere kaynaklık eden bu
anekdotların güvenilirlikleri, hakikati ne kadar yansıttıkları ve anekdotlarda anlatılan
kişilerin toplumu hangi oranda temsil ettikleri gibi hususlar önemlidir. Çünkü yazarın
kimliği ile aktardığı anekdotlar arasında mutlak bir münasebet vardır. Bir başka ifadeyle,
tezkirelerdeki anekdotların bütüncül olarak tutarlılığı ve içeriklerine göre istatistiksel
oranı bize yazarın tavrını ve zihniyetini fark etmede önemli ipuçları verir.
Şair tezkirelerinde padişahların konu edildiği anekdotlar çoğunlukla başka
şahısların biyografilerinin verildiği bölümlere kaydedilmiştir. Padişahların kendi
biyografileri klişe övgülerle, süslü, sanatlı, abartılı cümle ve ifadelerle doludur. Fatih
Sultan Mehmet hakkında on altıncı yüzyıl tezkire yazarlarının kaydettiği beş anekdotun
sadece biri olumlu içeriğe sahiptir. Başka bir tabirle Türk tarihinin en büyük
karakterlerinden biri olan Fatih hakkında şuara tezkirelerinde yer alan anekdotların %
80’i olumsuzlayıcı telkin ve mesajlar içermektedir. Tezkire yazarlarının seçtiği
anekdotlarda, Fatih Sultan Mehmet’in büyük oranda değersizleştirildiği; cimri, ahlâksız,
adaletsiz, ilkel ve zalim biriymiş gibi tavsif edildiği görülmektedir. Saray himayesinde
yazılmış bu eserlerin devletin en tepesindeki şahsa karşı saldırı derecesinde eleştiriler
içermesi üzerinde düşünülmesi ve sorgulanması gereken bir durumdur.
Bu bildiride, Fatih Sultan Mehmet ile ilgili on altıncı yüzyıl şair tezkirelerinde yer
alan anekdotlar içerdikleri mesajlar bakımından tasnif, tetkik ve tenkit edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Şair Tezkireleri, XVI. Yüzyıl, Fatih Sultan Mehmet,
Anekdot.
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SENÂYÎ’NİN SÜLEYMANİYYE’Sİ ÖRNEĞİNDE OSMANLIDA ZAFER
ŞENLİKLERİ
Dr. Ahmet AKGÜL
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Doç. Dr. Mesut Bayram DÜZENLİ
Siirt Üniversitesi
ÖZET
Manzum olarak kaleme alınan Senâyî’nin Süleymaniyye’si on altıncı yüzyıl
mahsullerindendir ve Kanuni Sultan Süleyman döneminin ilk yarısını konu edinmektedir.
Dönemin tarih kaynakları ve seferlere katılanlardan edinilen bilgilere dayanılarak
yazıldığı anlaşılan eserde, Sultan Süleyman’ın Doğu ve Batı’ya yaptığı seferler, savaşlar
ve fetihler anlatılmaktadır. 3526 beyitten oluşan eser; edebî değerinin yanında, yazıldığı
dönemin iskân politikasını, idari yapısını, ordunun durumu ve bölümlerini tasvir etmesi
yönleriyle Kanuni devrinin ilk yarısı için orijinal bir kaynaktır.
Süleymaniyye, orijinal bir edebî ve tarihî kaynak olması sebebiyle disiplinler arası
çalışmaları hak edecek değerdedir. Zira Senâyî, Kanuni Sultan Süleyman’ın yaklaşık ilk
yirmi yılını anlattığı eserinde, hadiselerin -rûznamelerde olduğu gibi- yalnızca kısa
künyelerine temas etmekle yetinmemiş; askerin günlük yaşamında ne yiyip içtiği, neyle
mutlu olup neye üzüldüğü, sefere çıkılırken ordunun nasıl toplandığı, nerelere hangi
amaçla sefer düzenlendiği, bu sefer yollarında çekilen eziyetler, kazanılan savaşlardan
sonra yapılan kutlamalar, padişahın en yakınındaki kişiler ile günlük yaşamındaki
haletiruhiyesi... gibi birçok ayrıntıya yer vermiştir. Bu yönleriyle eser, yazıldığı dönem
hakkında -devletin iskân politikası, idari ve askerî yapısı, halkın ve hanedanın sosyal
yaşamı gibi- önemli bilgiler içermektedir.
Osmanlı Devleti’nde, bir savaşta zafer elde edilmesi, bir kalenin yahut şehrin fethi
gibi olaylardan sonra büyük şenliklerin düzenlendiği bilinmektedir. Bu şenlikler, devletin
sadece kendi halkına değil, tüm dünyaya, kendisinin ne kadar güçlü ne kadar zengin ve
hükmettiği tebaaya ne kadar hâkim olduğunu göstermek için bir fırsat olarak
görülmüştür. Zira günlerce süren bu şaşalı şenliklerle padişahın, halka olduğu kadar
yabancı misafirlere de devletin gücünü gösterdiği varsayılıyordu.
Bu bildiride, Senâyî’nin Süleymaniyye’si odağında, Osmanlı Devleti’nin en güçlü
olduğu yıllarda kazanılan zaferlerden sonra nasıl kutlamalar yapıldığı, ne tür eğlenceler
düzenlendiği ve bu eğlencelere kimlerin iştirak ettiği gibi hususlar ele alınacaktır. Zira
eserde, kazanılan zaferlerden sonra dönüş yolunda uğranılan şehirlerde ve başkent
İstanbul’da tertiplenen şenliklere önemli yer ayrılmıştır.
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Anahtar Kelimeler: Senâyî, Süleymaniyye, Süleymanname, Osmanlı Devleti,
Kanuni Sultan Süleyman, Zafer, Fetih, Kutlama, Şenlik.
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MEVCUT BİLİM METODOLOJİSİNİN TEVHİDİ DÜŞÜNCE IŞIĞINDA YENİDEN
İNŞASI YÖNÜNDE BİR ÇALIŞMA
A STUDY ON RECONSTRUCTİON OF THEPRESENTSCİENCEMETHODOLOGY
İNTHELİGHT OF TAWHEED
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kazım KARA
Iğdır Üniversitesi
ÖZET
Pozitivist-Oryantalist anlayış Tevhit ilkesine terstir. Maalesef son 200 yılda İslam
dünyasında düşünce biçimi ve bilim geleneği bu çarpık anlayışla şekillenmiştir. Türkiye’nin
İslam Medeniyeti’ni taşıma misyonu da aynı anlayışla seküler bir rota çizmiştir.
Günümüz Türkiye’sinde Modernist bilim anlayışı, Oryantalist zihniyet bağlamında
yapılandırılmıştır. Bu anlayışa karşı, geleneğe dönüş ‘sanısı’ ile yine Batı bilgi sistemi içinde
ancak ‘antici’ seviyede kalan bir tutum içerisinde olunmuştur. Bu şekilde İslam’ın Tevhidi
düşüncesine dayalı ilimleri ‘Gri’leştiren bir bilim anlayışı ve buna göre şekillenen bilim
dalları gelişmiştir.
Artık ilim dalları Tevhidi düşünceye dayalı ilmi yönteme (usule) göre yeniden
yapılandırılmalıdır. Mevcut Modernist-Pozitivist-Harmonotik bilginin oluşturduğu materyalist
medeniyet baskısından kurtulmak gerekiyor. Yapısal olarak da, kültürel zihniyet dönüşümüne
ihtiyaç vardır. Bu yapısal kültürel-zihniyet dönüşümü, Tevhidi düşünceye dayalı ilmi
yöntemlere göre yeni bir kültür yapılanmasına gitmeyi gerekli kılmaktadır.
21. Yüzyıldaki “Büyük Türkiye” inşasının oluşturulmasında Tevhidi Düşünceye dayalı
ilmi yöntem ancak medeniyet inşa ve ihyasını esas alan kurucu düşünce şekli ile
sağlanabilecektir. Kısaca Tevhidi düşünce mahreçli ilmi bilgi sayesinde yeni Tevhidi ilim
geleneğinin geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
Bu çalışmada, Tevhidi ilim geleneğine göre mevcut bilim yöntemleri tartışılmaktadır.
Anahtar kelime: Tevhidi düşünce, Modernist, Pozitivist, İlim, Yöntem

ABSTRACT
Positivist-Orientalist understanding contradicts the principle of Tawheed.
Unfortunately, Last 200 years, the ideas and tradition of science in the Islamic world have
been shaped by this distorted understanding. Islamic civilization in the same manner to carry
the mission of Turkey has drawn the secular route.
Today's modernist understanding of science in Turkey is structured in the context of
Orientalist mentality. Against this conception, the conjecture of the return to the tradition was
again in anopposite level in the Western information system. In this way, it isgrayed outthe
ideasbased to be grayed to base on the understanding of Islamic Tawheed and formed science
branches according to this understanding.
KONGRE ÖZET KİTABI

20-23 MART, 2019
72

ANTALYA, TÜRKİYE

9. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e
Sosyal Bilimler Kongresi
The branches of science should now be restructured according to the methods based on
Tawheed. It is necessary to get rid of the pressure of materialist civilization created by the
existing Modernist-Positivist-Harmonistic knowledge. Structurally, cultural mentality
transformation is needed. This structural cultural-mindset transformation makes it necessary
to go into a new culture structure according to scientific methods based on Tawheed.
In the 21st Century "Great Turkey" can be constructed in the creation of knowledgebased methods of this Tawheed understandingby revival of civilization built and provided
with founding based of Tawheed. Shortly, the Islamic World need to develop the new
Tawheed tradition understanding through Tawheed based knowledge.
In this study, current science methods are discussed according to Tawheedtradition
understanding.
Keywords: Tawheedunderstandint, Modernist, Positivist, Science, Method
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GARİP ŞİİRİNDE İRONİK DİL, HUMOR, MİZAH, ŞAKA VE ESPRİ
Dr. Öğr. Üyesi Cafer GARİPER
Süleyman Demirel Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin BAYRAKTAR
Süleyman Demirel Üniversitesi
ÖZET
Türk edebiyatında köklü bir yenilik ve değişiklik yapmak iddiasıyla ortaya çıkan Garip
hareketi, bunda belirli bir başarı yakalar. Garip mensupları, şiirin formundan başlayarak
dilinde ve içeriğinde yeni ve farklı bir yapı kurmanın peşinde olurlar. Varlığı, nesneleri ve
insanı pek alışılmamış biçimde algılama ve ifade etme yoluna giderler. Onların şiirinde yeni
bir dil ve söylem yanında ironi, humor, mizah, şaka ve espri de yerini alır. Garip mensupları,
yer yer ironik dile başvururlar, humor, şaka ve espri edası taşıyan kısa biçim metinler kaleme
alırlar. Başta Orhan Veli Kanık olmak üzere Oktay Rifat Horozcu’nun ve Melih Cevdet
Anday’ın kalem ürünlerinde bunun izini sürmek mümkündür. Genellikle sosyal eleştiriye
dayanan bu metinler, zekice kurgulanmış kıvrak bir söyleyişe sahiptir. Okuyucu üzerinde
gülümseme duygusu yanında problem ve çelişkiler üzerinde düşünmeye yönelme etkisi
bırakırlar.
Şiire getirdikleri ironik dil, humor, mizah, şaka ve espri sebebiyle Garip mensupları,
başta dönemin saf şiir anlayışına bağlı şairleri olmak üzere, kimi şair ve yazarları tarafından
şiirden uzaklaştıkları gerekçesiyle eleştirilmekten kurtulamazlar.
Bu bildiride öncelikle Garip şiirinde yer alan ironik dil, humor, mizah, şaka ve espri ele
alınacak, söz konusu ögelerin şiir sanatı bakımından anlamı ve yeri tartışmaya açılacaktır.
Daha sonra kimi şair ve yazarlarca getirilen itiraz ve eleştiriler üzerinde durulmaya
çalışılacaktır. Böylece Garip şirinin ironik dil, humor, mizah, şaka ve espri yoluyla şiir sanatı
bakımından yaptığı işin belirlenmesi ve şiirin sosyal boyut kazanmış olmasının anlamı
üzerinde durulacaktır. Böyle bir yaklaşım, konuyu biri şiir sanatı/estetiği, diğeri sosyal
konuların edebiyattaki yeri olmak üzere iki bakış açısıyla değerlendirmeyi gerektirecektir.
Anahtar kelimeler: Garip şiiri, ironik dil, humor, mizah, şaka, espri, Orhan Veli, Melih
Cevdet, Oktay Rifat.
ABSTRACT
Garip movement, which emerged with the claim of a fundamental innovation and
change in Turkish literature, achieves a certain success in this. Garip members, starting from
the form of the poem in the language and content create a new and different structure. They
perceive and express the existence, objects and human in an unusual way. In addition to a new
language and discourse in their poetry, irony, humor, joke and wit take their place. The
members of Garip write sometimes with ironic language, jokes and short forms of jargon. It is
possible to trace this initially in Orhan Veli Kanık, Oktay Rifat Horozcu and Melih Cevdet
Andays pen products. These texts, which are generally based on social criticism, have a lively
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saying and are acutely fictionalized. They leave a sense of smile and a tendency towards
thinking on the reader about problems and contradictions.
Thereby bringing ironic language, humor, joke and wit into poem, the Garip members
cannot avoid being criticized for being distant from poetry by poets and writers.
In this paper, ironic language, joke, wit and humor will primarily be discussed in Garip
poetry, the meaning and place of these elements in terms of poetry art will be opened to
discussion. Then some objections and criticisms brought by some poets and writers will be
studied.
Thus, it will be focused on the meaning of the poems social dimension that the Garip Poem
uses from the point of view of ironic language, humor, joke and wit.
Such an approach will bring a consideration of the subject of poetry art / aesthetics, and
the other of social issues in literature in two perspectives.
Keywords: Garip poem, ironic language, humor, joke, wit, Orhan Veli, Melih Cevdet,
Oktay Rifat.
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EDEBİYAT AKIMLARI KARŞISINDA GARİP ŞİİRİ
Dr. Öğr. Üyesi Cafer GARİPER
Süleyman Demirel Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin BAYRAKTAR
Süleyman Demirel Üniversitesi
ÖZET
Sanatsız, alelade, basit bir şiir kurmak isteyen Garip mensupları, poetikalarında
kendilerini, şiirin birçok unsurunda olduğu gibi, edebiyat akımları karşısında da
konumlandırmak isterler. Yoksul, çalışan, küçük insanları konu almaları bakımından sınıf
edebiyatı yapan sosyalist gerçekçilikle karıştırılmamaları gerektiğini söyleyerek sınıf
edebiyatına karşı çıkarlar. Diğer yandan şiir anlayışlarının rüyayı ve bilinçaltını çıkış noktası
alan sürrealistlerle de karıştırılmaması gerektiğini ifade ederler. Sürrealistlerin başta
otomasyon (otomatik yazı) anlayışlarına itirazda bulunurlar. Otomatik yazı yazılamayacağı
düşüncesini ileri sürerler. Bununla birlikte sürrealistlerin şiirinde karşılaşılan çocukluğa
dönüş, rüyayı şiir için kaynak olarak görme ilkeleriyle uygunluk gösteren şiirler yazarlar.
Kendilerinin kimilerinin zannettiği gibi sürrealist olmadıklarını söyleyen Garip mensupları,
sürrealist zannedilmelerini kimi yazılarında bilinçaltından söz etmiş olmalarına bağlarlar.
Fransa’da sürrealizmin öne çıkan şairlerinden Philippe Soupault’ın Türkiye’ye gelmesi
üzerine onunla görüşürler. Bu görüşmede Garip şiirinin yerini Philippe Soupault’ın övgü dolu
sözleriyle belirleme yoluna gitmek isterler. Edebiyat akımları karşısındaki yerlerine ve
tutumlarına gereğince açıklık getir(e)mezler. Poetikalarında yer alan kendilerinin yeni bir
akım başlattığı iddiası da yeterince açıklık kazanmaz.
Çeşitli edebiyat eleştiricileri ve araştırmacıları Garip mensuplarının yazdığı şiirlerle
sürrealist şiir arasında sınırlı benzerlik ilişkisi kurarlar. Fakat onların şiirlerinin sürrealist şiir
olmadığı görüşü daha yaygındır. Kimi edebiyat eleştiricileri ve araştırmacıları, Garip
mensuplarının sürrealizmi gereğince kavrayamadığı, bu sebeple istedikleri hâlde sürrealist şiir
yazamadıkları görüşünü taşırlar. Özellikle Attilâ İlhan ve İkinci Yeni hareketi mensuplarının
getirdiği eleştiriler, Garip hareketinin edebiyat akımları karşısında başarısız kaldığı
şeklindedir.
Bu bildiride Garip mensuplarının edebiyat akımları karşısındaki çelişkili tutumu
tartışmaya açılacak, poetik görüşlerinden ve ortaya koydukları şiirlerden hareketle bu konuda
bir yargıya varılmaya çalışılacaktır.
Anahtar kelimeler: edebiyat akımları, şiir, Garip hareketi, Orhan Veli, Melih Cevdet,
Oktay Rifat.
ABSTRACT
The members of Garip, who want to create poetry without art, want to position
themselves in their poetics against literary movements like other components in subject poem.
They say that they should not be confused with the socialist realism that makes class literature
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in terms of the poor, working, small people, and they oppose class literature. On the other
hand, they express that the understanding of poetry should not be confused with the
Surrealists who make the starting point dream and the subconscious. They object to
surrealists' understanding of automation (automatic writing).
They suggest that automatic writing cannot be actualized. On the other hand they write
poems related to the principles of returning to childhood and seeing the dream as a source for
poetry. Stating that they are not surrealist as some think, they are attributed to the fact that
they are supposed to be surrealists in some of their writings by mentioning their subconscious
They meet Phillipe Soupault on arrival in Turkey who comes to the forefront in
Surrealism in France. In this meeting with complimentary engagement they want to replace
the Garip poetry with the words of Philippe Soupault. They cannot clarify their positions and
attitudes towards literary movements. In their poetics it is not clear enough that they are
starting a new stream.
Various literary critics and researchers establish limited similarity relations between
poems written by Garip and surrealist poetry. But the view that their poems are not surrealist
poetry is more common. Some literary critics and researchers have the opinion that the
members of Garip cannot comprehend surrealism properly and therefore they cannot write
surrealist poetry if they wish. In particular, the criticism of the Attilâ İlhan and the members
of İkinci Yeni, is that the Garip movement has failed in the face of literary movements.
In this paper, the paradoxical attitude of the members of Garip against the literary
movements will be discussed and a judgment will be made on this issue based on their poetic
views and poems.
Keywords: literary movements, poem, Garip movement, Orhan Veli, Melih Cevdet,
Oktay Rifat.
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ALISHER NAVOIY ASARLARI TILIDAGI TAOM NOMLARI
Tog‘ayev To‘lqin Mamanazarovich,
filologiya fanlari nomzodi,
Alisher Navoiy nomidagi
Toshkent davlat o‘zbek tili
va adabiyoti universiteti
ÖZET
Navoiy asarlaridagi taom nomlarining leksik-semantik, tarixiy-etimologik, yasalish
va qo‘llanish xususiyatlarini o‘rganish turkiy tillar tarixini yoritishda muhim ahamiyatga
ega. Maqolada Navoiy asarlaridagi taom nomlari to‘plandi va lisoniy tahlil qilindi.
Turkiy qatlamga oid oziq-ovqat nomlari: o‘tmak, chalpak, ko‘moch, kuloch, umoch,
jug‘rot, tutmoch, bulamoq, bug‘ro, qovurmoch, uloba, urkamoch, panir, so‘kboch, shilon va
sh.k.
Forsiy o‘zlashmalar miqdori turkiy tildagi taom nomlaridan so‘ng ikkinchi o‘rinni
egallaydi: non, shir, kabob, filla, shakar, nabot, maviz, bodom, sho‘rva, harisa va sh.k.
Arabcha taom nomlari: halim, qurs, qursi gazak, asal, shahd, fatir, halvo, taranjabin,
sikanjabin va sh.k.
Taom nomlarining affiksatsiya usuli bilan yasalishi:
-k qo‘shimchasi fe'l bilan birikib taom oti yasagan: chäl- + pä = chälpä + k = chälpäk
– “xamirni yupqa yoyib, yog‘da pishiriladigan ovqat” 3
-ač/-äč: kömäč – cho‘g‘ kuliga ko‘mib pishiriladigan non (<köm- – «ko‘mmoq»);
tütmäč – ugra osh, xamir osh (<tüt- – «tutmoq»);
-ma/-mä: süzmä – «suzma» (<süz- – «suzmoq»); «qätlämä» (<qatla- – «qatlamoq»).
Navoiy asarlarida o‘z qatlam ovqat nomlari asosan tub so‘zlar va affikslar orqali hosil
qilingan leksemalardan iborat. Asar tilida jami 59 ta taom nomi qo‘llangani aniqlanib,
shundan 30 tasini turkiy, 17 tasini forsiy, 9 tasini arabiy,
2 tasini hindcha va 1 tasini
xitoycha so‘zlar tashkil qiladi.
Alisher Navoiy asarlaridagi taom nomlarini dastlab ikki leksik-semantik guruhga
bo‘lish mumkin:
1. Qanday mahsulotlardan tayyorlanishiga ko‘ra atalgan taom nomlari.
2. Shirinlik va qandolat mahsulotlari nomlari.
Birinchi guruh taom nomlarini ovqatlar qanday mahsulotdan tayyorlanishi va biror
marosimga mo‘ljallanishiga asoslanib yana besh guruhga ajratildi:
1. Un yoki xamirdan tayyorlanadigan taom nomlari.
2. Don mahsulotlaridan tayyorlanadigan taom nomlari.
3. Go‘sht va yog‘dan tayyorlanadigan taom nomlari.
4. Sut mahsulotlari va ulardan tayyorlanadigan taom nomlari.
5. Aralash masalliqlardan tayyorlanadigan taom nomlari.
3

Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати. 1 ж. –Т.: Университет, 2000. –Б. 409.
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Navoiy asarlarida qayd etilgan taom nomlarining ko‘pi hozirgi o‘zbek adabiy tilida
uchraydi. Uchramaydigan qismi esa o‘zbek shevalarida saqlanib qolgan. Masalan: chalpak,
shulon, bulamog‘ (bulamiq), falla (palla, uviz), panir kabi.
Panir turk tilida faol qo‘llanadi. Hozirda o‘zbek tilida arxaizmga aylangan bu so‘zning
ma'nosi – pishloq. Uni “Holati Mahlavon Mahmud” asarida uchratamiz:
“Dedimki ayyuhash-shayx, miqdore toza panir bor, mayl bormu, keltursak? ... Dedi:
keltur!” 4.
Ushbu taom nomi Buxoro shevasida uchrashi sheva lug‘atida qayd qilingan: “Panir –
qo‘y sutidan tayyorlangan pishloq” 5.
2. Shirinlik va qandolat mahsulotlari nomlari: kuloch, nabot, mavizob, dushob.
Kalit so‘zlar: taom nomlari, turkiy so‘zlar, o‘zlashgan qatlam

4
5

Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 17-жилд, 170-бет.
Ўзбек халқ шевалари луғати /Масъул муҳаррир: Ш.Шоабдураҳмонов. –Т.: Фан, 1971. –Б.208.
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VERA PANOVA’NIN “YOL ARKADAŞLARI” ESERİNDE SAVAŞ VE GÜÇ
OLGUSU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
AN EVALUATION ON WAR AND POWER IN VERA PANOVA’S
“SPUTNIKI”
Doç. Dr. Reyhan ÇELİK
Akdeniz Üniversitesi
ÖZET
Savaş teması, Rus edebiyatını şekillendiren belli başlı temalardan biridir. Gerek cephe
savaşları gerekse cephe gerisinde kalanların yaşam savaşı pek çok eserde kaleme alınmıştır.
Hatta pek çok yazar ve şair savaş yıllarında kaleme aldıkları eserlerle tanınırlar. Sovyet
dönemi Rus Edebiyatı’nın önemli kadın yazarlarından biri olan Vera Panova da (1905-1973)
bunlardan birisidir. Savaştan önce eserler kaleme almış olsa da “Yol Arkadaşları” adlı uzun
öyküsü ile tüm Sovyetler birliğinde bir anda tanınır. Öykü ikinci dünya savaşı yıllarının klasik
eserleri arasında kabul edilir. Nitekim yayınlandığı yıl Stalin ödülüne layık görülür. Diğer
yandan Stalin’in savaş yılları ile ilgili en sevdiği üç eser arasında olduğu da bilinir.
Beyaz perdeye de aktarılan öyküde, anlatılan olaylar ve kişiler kurgu değil gerçektir.
Yazar, 1944 yılında çalıştığı gazete tarafından tren-hastanenin kurulmasında görevlendirilir.
Bu görev, yazarın tren personelini ve hastaları çok yakından tanımasını ve olayları
gözlemlemesini sağlar.
Tarih sayfasında yaşananlar sırasında Rus insanının tipik ahlaki gücünü ifade eden
figürler yaratmak, kırklı yıllarda Sovyet edebiyatının belli başlı sorunlarından birisidir. V.
Panova’nın eserinde de dikkat çeken özellik, olaylardan çok kişilerin iç dünyasının ve ahlaki
gücünün yansıtılmış olmasıdır. Dolayısıyla savaş şartlarında, tren-hastanedeki tüm personelin
yaşamak ve başkalarını yaşatmak için verdiği mücadele ve dayanma gücü öne çıkar.
Bu çalışmada Vera Panova’nın “Yol Arkadaşları” adlı eserinde görev için bir araya
gelen sağlık personelinin ve görevlilerin bedensel ve ruhsal açıdan ayakta kalmak için
verdikleri mücadele aktarılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Vera Panova, ikinci dünya savaşı, yol arkadaşları, savaş
ABSTRACT
War is one of the main themes shaping Russian literature. Both the front battles and
the lives of those who lived behind the front were written in many works. Moreover, many
writers and poets are known by the works that they wrote during the war years. Among them,
Vera Panova (1905-1973) is also one of the prominent women writers of Soviet-era in
Russian literature. Although she wrote the works before the war, she was known by all over
the Soviet Union with Sputniki. The story is considered among the classic works of the
Second World War. In fact, she was awarded for the Stalin Prize on the year when Sputniki
was published. Moreover, Sputniki is known as it is Stalin’s one of the most three favorite
books about war years.
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In the story which was shot as film, the events and people are described as not fiction
but reality. In 1944, the author was assigned by the newspaper where she worked to the trainhospital which was established. This task allowed the author to know the train staff and
patients very closely and to observe the events occurred.
During that time, it was one of the major problems of Soviet literature in the 40s to
create figures expressing the typical moral power of the Russian people. The remarkable
feature of V. Panova’s work is that the inner world and the moral power of people are
reflected rather than events. Therefore, in the conditions of war in the story, it became
prominent that all the staff’s struggle and endurance to keep people alive.
In the study of Vera Panova’s “Sputniki” is tried to explain the physical and mental
struggle of the health staff who came together for the task to survive in the war conditions.
Keywords: Vera Panova, Second World War, Sputniki, War
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Y.YEVTUŞENKO’NUN “YABAN YEMİŞLERİ” ROMANINDA HALK BİLİMİ
UNSURLARINDAN “HALK İNANIŞLARI”
"FOLK BELİVES" AS AN ELEMENT OF FOLKLORE İN THE NOVEL "WİLD
BERRİES" BY Y. YEVTUSHENKO
Doç. Dr. Reyhan ÇELİK
Akdeniz Üniversitesi
ÖZET
Yevgeni Yevtuşenko (1932-2017) Sovyet dönemi Rus edebiyatının ünlü şairlerinden
birisidir. Uzun anlatı şiirlerinin yanında yazar, senarist, aktör ve film yönetmeni olarak da
tanınır.
Y. Yevtuşenko’nun “Yaban Yemişleri” (“Yagodnıye Mesta”) (1981) eseri roman
türünde kaleme aldığı ilk eseridir. Sibirya doğumlu olan Yevtuşenko’nun pek çok eserinde
olduğu gibi bu romanında da “Sibirya” temel temadır. Romanda olaylar çerçevesinde bir
yandan “malaya rodina” (küçük vatan) olarak adlandırılan Sibirya’nın coğrafyası diğer
yandan da yerli halkın yaşam tarzı, inanışları, gelenek ve görenekleri yansıtılır.
Eserde dikkat çeken temel özellik yerli ve yabancı figürlerin oldukça fazla olmasıdır.
Yazar Sibirya’nın yerli halkı ile Sibirya’ya araştırma yapmak için gelen kişileri bir araya
getirir. Böylece bir yandan Sibirya’ya farklı bakış açıları oluştururken diğer yandan da pek
çok yönü ile Sibirya yaşamını okuyucuya aktarır.
Bu çalışmada “Yaban Yemişleri” romanında yerli halkın tabiatüstü varlıklar, hayvanlar,
sayılar, rüyalar ve cansız varlıklar ile ilgili inanışları üzerine bir değerlendirme yapılacaktır.
Anahtar kelimeler: Yevgeni Yevtuşenko, Sibirya, halk inanışları, halk bilimi
ABSTRACT
Yevgeny Yevtushenko (1932-2017) is one of the famous poets in Soviet literature.
Besides his long narrative poems, he was a writer, screenwriter, actor and also known as film
director.
Y. Yevtushenko's "Wild Berries “("Yagodnıye Mesta") (1981)is his first work of genre.
Siberian-born Yevtushenko used ”Siberia" as the main theme in this novel as in many of his
works. In the novel, in the framework of events, on the one hand "Siberia" that called "malaya
rodina" (small homeland) and its geography, on the other hand, the way of life of indigenous
people, beliefs, traditions and customs are reflected.
The main feature that attracts attention in the novel is usage of local and foreign
figures a lot. Author brings together local Siberian folk with the people who is there to do
research in Siberia. Thus, a different view to Siberia and Siberian life with many aspects
while creating angles transfers to the reader.
In this study, in the novel ”Wild Berries" an evaluation will be made on the beliefs of
the indigenous people about surreal assets, animals, numbers, dreams and inanimate assets.
Keywords: Yevgeny Yevtushenko, Siberia, folk beliefs, folk science.
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