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I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu

ÖN SÖZ

Kıymetli Bilim İnsanları, 
İçinde yaşadığımız dönem, şüphesiz bilgi çağının hiç olmadığı kadar önemli olduğu 

bir dönemdir. Öğrenmemiz gereken bilgi çok fazla olduğu kadar bu bilginin paylaşılması 
da bir o kadar zorlu bir süreçtir. Tarihi İpekyolu, geçmişte olduğu gibi bugün de öne-
mini korumaktadır. İpekyolu’nun geçtiği ülkeler yeni dünya düzeninde yeni bir konjonk-
türe doğru evrilmektedir. Bu vesileyle İpekyolu’nun tarihi güzergâhı olan Nevşehir’de, 
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Belgrad Üniversitesi ve Uluslararası Akademik 
Forum iş birliğinde, I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumuyla bir 
araya gelmiş bulunuyoruz.

Amerika’dan Japonya’ya, Rusya’dan Kuzey Afrika’ya pek çok farklı coğrafyadan ve 
farklı üniversitelerden katılımcıları I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sem-
pozyumu’nda ağırlamaktayız.

Tarihi İpekyolu’nda taşınan tüm bilimleri bu sempozyumda bir araya getirmeye ça-
lıştık. 14 farklı ülkeden ve 96 farklı üniversiteden akademisyenlerin bir araya geldiği bu 
sempozyum, bu haliyle dünyada ender rastlanan sempozyumlardan biridir.

Sempozyumun temel amacı, İpekyolu ülkeleri arasındaki dil, edebiyat, tarih, eği-
tim, kültür, sanat, iletişim, uluslararası ilişkiler, bölgesel sorunlar, işletme, ekonomi, fel-
sefe, din, sosyoloji, turizm, kadın çalışmalar ve fen bilimleri gibi farklı akademik alan-
lardaki konuların ve güncel meselelerin tartışılması, deneyimlerin paylaşılması, araştırma 
yöntemlerinin belirlenmesi, fikir paylaşımında bulunulması, hepsinden de önemlisi farklı 
coğrafyalardan ve üniversitelerden gelen akademisyenlerin tanışması ve yeni işbirlikle-
rine kapı aralamasıdır.

I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumunun 21-23 Eylül 2017 ta-
rihleri arasında Nevşehir’de, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde gerçekleşiyor ol-
masından, alanında çok büyük bir boşluğu dolduran bu güzel organizasyona ev sahipliği 
yapıyor olmaktan ilimiz ve üniversitemiz adına büyük gurur duyuyoruz.

Bu vesileyle başta Belgrad Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vladimir BUMBAŠIRE-
VIĆ olmak üzere İpekyolu üzerine pek çok çalışmaları bulunan, bu sempozyumun üni-
versitemiz ev sahipliğinde düzenlenmesi için gayret gösteren Prof. Dr. Ljiljana MARKO-
VIĆ’E, Uluslararası Akademik Forum Başkanı Prof. Dr. Joseph HALDANE’e, bildirileri 
ile akademik dünyamıza yeni bakış açıları sunan kıymetli akademisyenlere ve bu organi-
zasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

21.09.2017
Prof. Dr. Mazhar BAĞLI

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü
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Dear Scholars,

The era in which we live has been undoubtedly the most significant period of the in-
formation age so far. The information we need to learn is so much and the process to learn 
and share is a tough one. The historical Silk Road still maintains its importance. The coun-
tries through which the Silk Road passes evolve through a new conjuncture in the new 
world order. Hereby, we are together in Nevşehir, a historical Silk Road route, through the 
I. Symposium of International Silk Road Academic Studies in conjunction with Nevşehir 
Hacı Bektaş Veli University, Belgrade University and the International Academic Forum.

We host participants form various universities and regions ranging from the United 
States to Japan, from Russia to South Africa in the I. Symposium of International Silk 
Road Academic Studies.

We have tried to bring together all the sciences carried in the historical Silk Road. This 
symposium in which academicians from 14 different countries and 96 different universi-
ties participate is one of the rare symposiums in this field around the world.

The main objective of the Symposium is to discuss current issues in various academic 
fields such as language, literature, history, education, culture, art, communication, inter-
national relations, regional problems, business, economy, philosophy, religion, sociology, 
tourism, women’s studies, and sciences, to share experiences, to determine research meth-
ods, to share opinions and most importantly to meet new academicians from various re-
gions and universities and to offer opportunities for new collaborations.

On behalf of our City and University, we are proud that the I. Symposium of Inter-
national Silk Road Academic Studies is held in Nevşehir Hacı Bektaş Veli University in 
Nevşehir between 21-23 September 2017, and that we host such a great organization that 
fills a big gap.

I would like to extend my special thanks first to Prof. Dr. Vladimir BUMBAŠIRE-
VIĆ, the Rector of Belgrade University, to Prof. Dr. Ljilljana MARKOVIĆ, who has nu-
merous studies on the Silk Road and has made a great effort to organize this symposium 
hosted by our university, to Prof. Dr. Joseph HALDANE, the President of Academic Fo-
rum, and to distinguished academicians who offer new insights into our academic world, 
and to those who contributed to this organization.

Prof. Dr. Mazhar BAĞLI
Rector

21 September 2017
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PREFACE

Dear Rector,
Highly esteemed colleagues,
There is no doubt that the Silk Road is the biggest element in the civilization line and 

interaction that the world has caught today. Thanks to the Silk Road, which is basically a 
commercial road, all kinds of accumulation of the East flowed to the West together with 
the trade materials. The Silk Road connects all the cities it crossed. All cultures on the 
Silk Road have interacted with each other.

The most important routes of the Silk Road after Asia are the lands of Turkey. The 
Turks have provided all kinds of support for the Silk Road and its trade. Especially cara-
vansaries built in the Seljuk period, the Turks gave great importance to the safety and de-
velopment of the Silk Road.

This is why we wanted to do the first of the International Symposium on Silk Road 
Studies, which we have been working on for a very long time, in Nevsehir, Cappadocia. 
Mr. Rector Prof. Dr. Mazhar BAĞLI accepted us with all his sincerity and supported us 
when we seek advice of him. We would like to thank him again on behalf of all the aca-
demicians who participated in our symposium,

The main scope of the symposium is all the things and all the information carried in 
the Silk Road. In this way, we try to create an environment where academicians from dif-
ferent disciplines can exchange ideas. If we could provide exchange of all kinds of in-
formation flow like in the past in the Silk Road, if we could provide the exchange of the 
cultures, and if we could bridge the East and the West at the end of the conference, we 
would fulfill the greatest task.

On behalf of the organizing committee, I would like to thank and present my respects 
to Mr. Rector Prof. Dr. Mazhar BAĞLI, to Prof. Dr. Joseph HALDANE the president of 
the IAFOR who has great contributions for the international relations of the Symposium, 
to the organizing commette for their invaluable efforts and all the academicians who par-
ticipated to the conference.

Prof. Dr. Ljiljana MARKOVIĆ
Dean, Faculty of Philology, University of Belgrade

Chair of the Symposium
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Sayın Rektörüm,
Saygıdeğer meslektaşlarım,
Dünyanın bugün yakalamış olduğu medeniyet çizgisinde ve etkileşiminde en büyük 

etken hiç şüphe yok ki İpekyolu’dur. Temelinde bir ticari yol olan İpekyolu’nda ticaret 
malzemeleriyle birlikte Doğu’nun her türlü birikimi Batı’ya akmıştır. İpekyolu, geçtiği 
tüm şehirleri birbirine bağlamıştır. İpekyolu güzergahındaki tüm kültürler birbirleriyle et-
kileşim içinde olmuşlardır.

İpekyolu’nun Asya’dan sonra en önemli güzergahları ise Türkiye topraklarıdır. Türk-
ler, İpekyolu ve ticareti için her türlü desteği sağlamışlardır. Başta Selçuklular Dönemi’nde 
yaptırılan kervansaraylar olmak üzere Türkler İpekyolu’nun güvenliğine ve gelişimine bü-
yük önem vermişlerdir.

Çok uzun zamandır üzerinde çalıştığımız Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar 
Sempozyumu’nun ilkini işte bu sebepten Kapadokya Bölgesi’nde, Nevşehir’de yapmak 
istedik. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mazhar BAĞLI, kendisine bu fikrimizi açtığımızda 
tüm samimiyetleri ve destekleriyle bizi kabul etti. Kendilerine sempozyumumuza katılan 
tüm akademisyenler adına tekrar teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz.

Sempozyumun temel kapsamını İpekyolu’nda taşınan her şey ve her türlü bilgi oluş-
turmaktadır. Böylelikle farklı disiplinlerden gelen akademisyenlerin fikir alışverişinde 
bulunabilecekleri bir ortam kurmaya çalıştık. Sempozyum neticesinde İpekyolu’nda es-
kiden olduğu gibi her türlü bilgi akışını sağlayabilirsek, kültürlerin birbirini tanımasına 
vesile olabilirsek ve Doğu ile Batı arasında köprü olabilirsek en büyük görevi yerine ge-
tirmiş olacağız.

Bu vesileyle öncelikle tüm samimi destekleri dolayısıyla Sayın Rektör Prof. Dr. Maz-
har BAĞLI’ya, sempozyumun uluslararası bağlantıları için büyük destek sağlayan IA-
FOR Başkanı Sayın Prof. Dr. Joseph HALDANE’e, sempozyuma katılan tüm akademis-
yenlere ve emeği geçenlere düzenleme kurulu adına teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.

Prof. Dr. Ljiljana MARKOVIĆ
Belgrad Üniversitesi Filoloji Fakültesi Dekanı

Sempozyum Başkanı
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THE SILK ROAD OF MARCO POLO
-THE ROAD OF ECONOMY AND TRANSCULTURALITY–

Prof. Dr. Ljiljana MARKOVIC

University of Belgrade, Faculty of Philology, Belgrade, Serbia,

ljiljana.markovic@gmail.com

Abstract

The Silk Road was of great historical significance as it linked two great and utterly dif-
ferent cultural concepts and models of development that remain distant even today. Trans-
mitted by various routes, silk became a symbol of the connection between East and West, 
a metaphor of various myths and legends. Marco Polo was extremely interested in this 
main road stretching from Europe to the Chinese Empire, i.e. the ancient Silk Road by 
which Chinese merchants, during the time of the T’ang dynasty Emperors, led the camel 
haulings loaded with valuable goods to the shores of the Caspian Lake and the Black Sea. 
They went along the roads that at the time were part of the Roman Empire, thus initiat-
ing a small but lucrative trade with the West. Marco Polo was aware that, despite the fact 
that political frictions could cause detours in the Persian and Syrian part of the road, this 
was the main road from China to the rest of the world. On his journey, he acquired ex-
tensive knowledge about art, philosophy, religions, laws, and customs of the people he 
visited and with whom he traded. Two hundred years after the departure of Marco Polo, 
until the visit of Vasco de Gama to India in 1497, there will be no contacts between Eu-
rope and the Far East that stretched further than this road. Marco Polo’s testimonies per-
tain among the first transcultural accounts about diverse peoples and their peculiarities.

Key Words: Silk Road, Marco Polo, trade, economy, transculturality.
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A VIEW FROM THE FURTHEST ENDS OF THE SI LK ROAD

Prof. Dr. Joseph HALDANE

Osaka University

President of IAFOR

jjhaldane@iafor.org

Abstract

This presentation will introduce some personal east/west perspectives on the Silk Road, 
and contextualise its underlying importance historically and presently, from esoteric and 
exotic characterizations and caricature, to its more recent central and and growing role in 
diplomatic and geopolitical strategy.

The presentation will also introduce the International Academic Forum’s Silk Road 
Initiative in 2018 as a flagship program of the joint Osaka University School of Interna-
tional Public Policy/IAFOR Think Tank.

Key Words: Silkroad, IAFOR, Diplomacy, Geopolitical
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YUNUS EMRE DİVANI’NDA KUŞLAR

Yrd. Doç. Dr. Hakan YALAP

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

hakanyalap@hotmail.com

İstiare (metafor) dünyası, üstü kapalı ve özel anlatım için vazgeçilmez edebî malzeme-
lerdendir. Türk edebiyatının hem nesir hem de nazım türündeki hemen bütün eserlerinde 
kuş kavramıyla bir vesileyle karşılaşılmaktadır. Burada dikkat çekici olan nokta, kuşların 
Türk cemiyet yaşamında özel bir yeri olması ve inanç sisteminde tamamlayıcı olmalarıdır.

Tasavvuf felsefesinin edebiyat malzemesiyle kendini ve kavramlarını ifade etmede kul-
lanılan istiareler çok önemli bir ifade biçimidir. Yunus Emre varlık, evren ve insanın bu 
ikisiyle olan ilişkisini en anlaşılır ama bir o kadar da tartışmaya ve yorumlamaya muh-
taç bırakan “yol, yolcu ve yolculuk” bağlamında temellendirmiştir denilebilir. Yunus Em-
re’ye göre aslî vatanından uzak düşen kuşlar, dilini bilmedikleri bir âlemde kanatları kırık 
kalmışlardır. Fakat Yunus’a göre bu durum geçicidir. Bir gün bir vesileyle kafeste kalan 
kuş, uçup kurtulacaktır.

Bir istiare, sembol olarak kuş, tasavvufun herkes tarafından kolaylıkla anlaşılamayan 
meselelerinin hallinde önemli bir kavram olmuştur. Bu bildiride Yunus Emre Divanı’nda 
kuş sembolünün ne tür teşbih ve istiarelere malzeme olduğu belirlenerek insanın benze-
yen öge olarak özelde Yunus Emre genelde tasavvuf felsefesindeki yeri incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Yunus Emre, Tasavvuf Felsefesi, İstiare, Teşbih, Kuş
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BIRDS IN DIWAN OF YUNUS EMRE

Abstract

The world of metaphor is one of the essential literary material for intimation and spe-
cific expression. In Turkish literature, all works, both prose and poetry, contain the sym-
bol of bird in some way. Here, there markable point is that the birdS have a special posi-
tion in Turkishs Social life and they are supplementary element in belief system.

Metaphors which are used to express itself and its notions with the literature materi-
als of Islamic philosophy are important expression form. It can be said that Yunus Emre 
attributes the relationship between the existence, universe and a person in the context of 
the road, passenger and travel. This context is quite understandable but it exposes the dis-
cussions and comments. According to Yunus Emre, the birds which are far away from 
homeland have a broken wings in a world where they don’tknow its language. But Yunus 
Emre thinks that this situation is a temporal thing. One day, the bird which is in the cage 
will fly away.

A metaphor, a bird as a symbol is an important symbol in issues of Islamic Philos-
ophy that isn’t understood easily by everyone. In this declaration, the position of Yunus 
Emre will be investigated in Islamic Philosophy by identifying the symbol of bird in sim-
ile and metaphors.

Key Words: Yunus Emre, Islamic Philosophy, Metaphor, Simile, Bird
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THE ROAD OF BOOKS ALONG THE SILK ROAD
- THE SILKEN SHROUD OF PRINCESS JEFIMIJA -

Prof. Dr. Aleksandra VRANES

University of Belgrade, Faculty of Philology

Belgrade, Serbia,

aleksandra.vranes@gmail.com

Abstract

Commercial, political, diplomatic and missionary reasons have encouraged the devel-
opment of the Silk Road, on which and along which religious ideas, philosophical views, 
literary achievements as well as scientific knowledge were exchanged. Significant tech-
niques, such as the production of parchment, and later paper and book printing, influ-
enced the development of civilization in a revolutionary manner. In the Balkan region, 
there are rare cultural monuments that used silk as a writing template. The silken shroud 
of the princess Jefimija is entirely unique in that regard.

Key Words: Silk Road, Jefimija’s charter, Balkans, Serbian Literature.
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SERBIAN CITIES ON THE SILK ROAD

Prof. Dr. Aleksandra VRANES

University of Belgrade, Faculty of Philology

Belgrade, Serbia,

aleksandra.vranes@gmail.com

Prof. Dr. Ljiljana MARKOVIC

University of Belgrade, Faculty of Philology,

Belgrade, Serbia,

ljiljana.markovic@gmail.com

Abstract

According to written records (orders by King Stefan of Decani from 1330, Emperor 
Dusan from 1348, prohibition of Mohammed II to export silk to Dubrovnik from 1456), 
the sericulture, inherited from Byzantium, was most certainly developed on the territory 
of Serbia during the 14th century, and probably even earlier. Developing primarily in the 
southern regions and then spreading to the north, sericulture reached its full peak in the 
late 19th century, which was when the Serbian silk won the first world prize in Lyon. 
Between the two World Wars, and despite the enormous sufferings (caused both by dis-
eases and war destructions), the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes occupied the 
third place in Europe in producing silk, following Italy and France. Being the most prof-
itable agricultural branch, it demanded adequate investments in infrastructure, of which 
the following organizations took care in particular: the State’s Bureau of Novi Sad, the 
Serbian Sericulture Society in Belgrade and the First Serbian Joint-Stock Sericulture So-
ciety (founded in 1903 in Lapovo). Cities that especially stood out in the field of silk pro-
duction were: Novi Sad, Zabalj, Mitrovica, Stari Becej, Stari Vrbas, Palanka, Pancevo, 
Vrsac, Bela Crkva, Kovin, Subotica, Titel, Velika Kanjiza, Lapovo, Belgrade, Svilajnac. 
Within these cities, large and beautiful buildings with Pellegrino’s furnaces, storehouses, 
spinning mills, purchasing stations and cocooneries were built. The architecture of these 
cities served the development of sericulture, hence the paper will deal with this topic.

Key Words: sericulture, Serbian cities, silk, sericulture buildings, Silk Road.
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DEVELOPING CULTURAL IDENTITY BY MEANS OF ENGLISH 
LANGUAGE TEACHING

Prof. Dr. Elena MISHIEVA

Lomonosov Moscow State University

lenamurashkovskaya@gmail.com

Abstract

The paper deals with significance of developing cultural identity in schoolchildren in 
the context of globalization. Though such threats of globalization as possibility of los-
ing one’s cultural identity are acknowledged, globalization is mainly viewed as means 
of blurring cultural differences and enhancing international and intercultural communi-
cation. The author proceeds from the assumption that successful intercultural communi-
cation requires not only good command of a foreign language, but also awareness of po-
tential cultural mismatching, i.e. understanding in which way the foreign culture and your 
native one are different or alike.

The main focus of the paper is on the ways of developing cultural identity in Russian 
schoolchildren by means of ELT. It is believed that, through juxtaposing the culture of 
English-speaking countries with Russian cultural heritage, English language classes may 
help students recognize cultural diversity, perceive cultural peculiarities and learn to re-
spect other cultures. The author reports on the following ways of raising cultural aware-
ness through ELT: 1) introducing texts about cultures of English-speaking countries; 2) 
introducing texts about Russian culture in English, 3) creating projects based on students’ 
personal experience and background knowledge of both their hometown and country. It 
is essential that these techniques be used in the context of ELT not only for the sake of 
developing cultural awareness, but also for improving language skills. This method is be-
lieved to be essential for fostering and preserving cultural identity in Russian schoolchil-
dren and could be adopted by teachers from other countries with special adaptations to 
their cultural perspective.

Key Words: EFL, ELT, secondary school education, developing and preserving cul-
tural identity, co-learning of languages and cultures, Russia.
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SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL Y LAS NUEVAS AMENAZAS: 
CIBERCRIMEN, CIBERESPIONAJE Y CIBERGUERRA COMO NUEVAS 

AMENAZAS EN LA SEGURIDAD EN AMERICA LATINA Y EL MUNDO Y 
COMO CONSECUENCIAS DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Prof. Olga Elena RAMIREZ POGGI

University of Peru

Prof. Dr. Roberto VERALDI

University of Gabriele d’Annunzio, de Chieti

Resumen

El Hemisferio enfrenta hoy amenazas tradicionales y nuevas que demandan innovar 
un enfoque multidimensional de la seguridad hemisférica que, en nuestra opinión, debería 
tener como base jurídica la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA. El desafío 
prioritario es consolidar la paz, que es el valor fundamental que sustenta la democracia, 
la justicia, y el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional. Para ello ex-
isten mecanismos de cooperación entre estados contra las amenazas. Cada Estado deter-
mina sus prioridades nacionales en seguridad y según eso define sus estrategias, planes y 
acciones a nivel hemisférico.

Palabras: seguridad/revolucion industrial/cibercrimen/ciberguerra
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BAKİ DİVANI’NDA BİTKİ MİTOLOJİSİ

Yrd. Doç. Dr. Hakan YALAP

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

hakanyalap@hotmail.com

Gökhan GÜNEŞ

ggokhangunes@hotmail.com

Bâki, Klâsik Türk Edebiyatının kendi gerçekleştirme döneminde verimli ve etkili bir 
kalem olarak her dönem etkisini sürdürmüştür. Onun bu başarısının arkasında Klâsik Türk 
Edebiyatının klâsik üslubu benimseyen bir şair olması yatar. Klâsik üslupta şairler yerli 
ögelere büyük önem verir, sesi çok iyi kullanır ve bunu yaparken sanatında da herhangi 
bir zorlama görünmez. Yani üslup tam bir sehl-i mümtenidir.

Bâki’nin güçlü ve etkili bir şair olmasının arkasında mitolojik ögeleri çok iyi kullan-
ması yatar. Onun şiirlerinde bitkiler canlı bir görüntüye kavuşur ve insan hayatının vaz-
geçilmezi olur. Mesela şairin hamisi Kanuni Sultan Süleyman için yazdığı mersiyede bu 
canlı bir şekilde görülür.

Aslı Yunanca olan, “myth” ve “logia” kelimelerinin birleşmesiyle oluşan “mitoloji” 
dünyanın yerleşik düzeninden önceki bir zamana atıf yapan, aklın sınırlarını aşan olay ve 
durumları anlatmak amacıyla oluşturulmuş söylenceler ve hikâyeler bütünüdür. Mitlerin 
ve mitolojinin kökleri Eski Hint ve Yunan medeniyetlerine dayandırılmaktadır ancak ta-
rihte adı geçen her millete ait bir mitolojik devrin bulunduğu bir gerçektir.

Bu çalışma Bâki Divanı’nın mitolojik tahlilinde bitki mitolojisi üzerinde kurulmuş-
tur. Şairin divanındaki bütün manzumeler incelenmiş ve bitki mitolojisinin divanda na-
sıl işlendiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bâki, Mit, Bitki, Mitoloji, Mazmun, Fars Mitolojisi, Arap Mitolojisi
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PLANT MITOLOGY IN DIWAN OF BÂKÎ

Abstract

The Baki continued to be influential in every period as an efficient and effective item 
in the period of its realization of Classical Turkish Literature. It is behind his success that 
he is a poet who adopts the classical style of Classical Turkish Literature. In the classical 
style, poets attach great importance to the indigenous material, use the sound very well, 
and in doing so, no compulsion appears in their art. In the other words, the style is a per-
fect symbol.

Behind the fact that the Bâkî is a powerful and influential poet has a very good use 
of mythological things. In her poems, the plants get a vivid image and human life is in-
dispensable. For example, this poem is seen live in the mire that was written for Sultan 
Suleyman the Magnificent.

The “mythology” formed by the combination of “myth” and “logia”, which is a Greek 
original, is the whole of the myths and stories that were created to describe the events 
and situations that crossed the boundaries of the mind, referring to a time before the es-
tablished order of the world. The roots of myths and mythology are based on the ancient 
Indian and Greek civilizations, but it is a fact that there is a mythological epoch belong-
ing to every nation mentioned in history.

This work was based on plant mythology in the mythological analysis of the Bâkî Di-
van. All the poems in poet’s divan were examined and it was determined how the plant 
mythology was processed on the divan.

Key Words: Baki, Myth, Plant, Mythology, Mazmun, Fars Mythology, Arabic My-
thology
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TÜRKİYE’NİN RUSYA VE ÇİN İLE İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM:
TÜRKİYE’NİN ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ VE MODERN İPEK YOLU 

GİRİŞİMİ SİYASETİNDE MİTLER VE GERÇEKLER

Yrd. Doç. Dr. Elif Şimşek ÖZKAN

Erciyes Üniversitesi

İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü

elifsimsek@gmail.com,

elifsimsek@erciyes.edu.tr

Soğuk Savaş’ta NATO üyesi olan Türkiye, AB üyeliği hedefiyle uyumlu Batıcı siya-
set izlemiştir. Yoğun askeri ve diplomatik ilişkilerinin yanında ekonomi alanında da Batı, 
ticaret ortakları arasında ilk sıralarda yer almıştır. Soğuk Savaş ertesinde Batı’yla ittifak, 
Türkiye’nin artan sanayi ve altyapı yatırımıyla çoğalan enerji ve güvenlik ihtiyaçlarını 
karşılayamamıştır. 1990’ların başında Rusya’dan silah alan ilk NATO üyesi olan Türki-
ye’nin, 1990’ların sonunda Çin’le ticari ilişkileri, askeri teçhizat alımını kapsayacak ka-
dar genişlemiştir. 2000’lerin başında Türkiye, “çok-yönlü dış politika” hamlesiyle, iddialı 
“bölgesel güç siyasetine” başlamıştır.

İhtiyaçları ve yeni hedefleri doğrultusunda Rusya’yla; doğalgaz, petrol, nükleer enerji 
ve silah; Çin’le ileri teknoloji, silah, altyapı yatırımları hususlarında temasları artmıştır. Çin 
ve Rusya, 1990’larda ticari ortaklar arasında pek varlık göstermezken, 2010’dan itibaren 
Türkiye’yle en fazla ticaret hacmine sahip ikinci ve üçüncü ülkeler haline gelmişlerdir.

Rusya’yla Çin’in öncülüğünde Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Rusya’nın destek-
lediği Çin’in “Modern İpek Yolu Projesi: Kuşak ve Yol Girişimi,”Türkiye’nin çok yönlü 
dış politika hedefleriyle örtüşmektedir. Diyalog-ortağı olduğu ŞİÖ-Enerji Kulübü’nün 
2017 Dönem Başkanı Türkiye’nin Deniz-İpek Yolu’na sunacağı katkı ve karadan sağlaya-
cağı “merkez koridor” bağlantısı, ülkenin jeo-stratejik önemini ve ticari gelirini artıracak-
tır. Savunucuları, NATO ve AB’yle ilişkilerinde beklentileri karşılanmayan Türkiye’nin; 
ŞİÖ ve İpek Yolu’nu siyasi seçenek olarak değerlendirerek, bölgesel güç konumunu pe-
kiştireceğine inanmaktadır. Eleştirenler açısından ŞİÖ; Türkiye’nin Batı’yla ittifakını teh-
likeye atmakta, “İpek Yolu Projesi;” yeni ve genişletilmiş Marshall Planı’nı andırmaktadır.

Çalışma, Türkiye’nin ŞİÖ ve İpek Yolu siyasetini; Çin ve Rusya’yla güvenlik, ekono-
mik ve diplomatik ilişkileri bağlamında çözümlemeyi hedeflemektedir. Türkiye’nin “çok 
kutuplu dünyada” bölgesel güç siyasetinin “çok-yönlü diplomasiyle” sürdürülebilirliğini, 
İpek Yolu Girişimi ve ŞİÖ üzerine çatışan tezleri karşılaştırarak inceleyecektir.

Anahtar Kelimeler: Şanghay İşbirliği Örgütü, Modern İpek Yolu Projesi: Kuşak ve 
Yol Girişimi, Türkiye, Rusya, Çin.
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A NEW ERA IN TURKEY’S RELATIONS WITH RUSSIA AND CHINA:
MYTHS AND FACTS ABOUT TURKEY’S REQUEST FOR SHANGHAI 

COOPERATION ORGANIZATION AND MODERN SILK ROAD INITIATIVE

Abstract

Turkey, a member of NATO in the Cold War, adopted pro-western policy in accor-
dance with its EU membership goal. As well as intense military and diplomatic relations 
with the alliance, they ranked the first among all trade partners in the economic field. Af-
ter the Cold War, the Western Alliance could not respond to Turkey’s need for industrial 
and infrastructural investments and for increased security and energy import. At the very 
beginning of 1990s, Turkey, the first NATO member, agreed to buy Russian weapons, 
increased its commercial connection with China to include arms trade, in the late years 
of the decade. Developing multi-dimensional foreign policy, Turkey has started to pur-
sue assertive politics stressing its regional power status, since the beginning of the 2000s.

In accordance with its needs and new objectives, Turkey boosted its cooperation with 
Russia, in terms of oil and natural gas, nuclear energy and arms trade, with Chine, espe-
cially in infrastructure investment, weapon trade and hi-tech. China and Russia, not even 
cited among the major trading partners list in the 1990s, have become second and third 
largest trade partners since 2010.

Shanghai Cooperation Organization (SCO), leaded by Russia and China, and China’s 
Modern Silk Road Project: The Belt and Road (OBOR), supported by Russia are consis-
tent with Turkey’s multi dimensional foreign policy priorities. The dialog-partner of SCO 
and chair of the SCO-Energy Club in 2017, Turkey’s contribution to Maritime-Silk Road 
Component and Middle Corridor: overland transportation, provided by Turkey, will in-
crease its geo-strategic value and generate revenue. Supporters believe that Turkey, needs 
of which are not responded by the EU and NATO, can consolidate its regional power sta-
tus, by deciding SCO and Silk Road Initiative as the best political options. According to 
criticizers, integration with SCO can danger Turkish-Western Alliance, whereas Silk Road 
Initiative is quiet similar to renewed and enhanced Marshall Plan.

This paper intends to analyze Turkey’s politics towards SCO and Silk Road Initiative 
in the context of its security, economic and diplomatic relations with Russia and China. 
Comparing contradicted arguments about SCO and Silk Road Initiative, it will examine 
whether Turkey maintains its regional power politics through multi-dimensional foreign 
policy in a multi-polar world.

Key Words: Shanghai Cooperation Organization, Modern Silk Road Project: The Belt 
and Road Initiative, Turkey, Russia, China.
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GİZİL DİNİ VE TASAVVUFİ GRUPLARIN KURUMSALLAŞMA SÜREÇLERİ 
İLE BİRLİKTE TOPLUMA, DİNE VE TASAVVUFA VERDİĞİ ZARARLAR

Doç. Dr. Emine ÖZTÜRK

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

ozturkemine25@gmail.com

Yrd. Doç. Dr. Halil CELEP

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

halildost77@hotmail.com

Toplumsallaşma süreçlerinden biri de dini ve tasavvufi grupların oluşum ve gelişim 
süreçleridir. Hele bu dini grup ve cemaat gizil bir yapı arz ediyorsa, bu daha da vahimdir. 
Zira tarihsel sürece bakıldığında Hasan Sabbah’ın, Alamut Kalesi etrafında kurduğu ya-
pısallaşmanın Selçuklu Dönemindeki isyanından başlayarak, Babai İsyanı, Şeyh Bedred-
din Ayaklanması, Kurtuluş Savaşı esnasında ortaya çıkan İslam Teali Cemiyeti gibi ce-
miyetlerin isyanları, Cumhuriyet Döneminde Menemen Ayaklanması ve nihayet en son 
olarak 15 Temmuz kalkışması gibi isyan ve ayaklanmalar hep bu gizil dini yapısallaşma-
ların sonucunda ortaya çıkan isyanlardır. Bu isyanlar görünüşte çok yaygınlaşmamış ve 
topluma çok zarar vermemiş gibi gözükse de her ortaya çıktıkları dönemde hem dine ve 
dindara hem de tasavvufa ve sofilere olan güveni önemli ölçüde sarsmış ve zedelemiştir.

Hatta o kadar ki bu sosyal gerçeklik halk türkülerine konu olmuştur. Meşhur halk şa-
iri Kazak Abdal şöyle demiştir bir şirinde.

“Medrese kaçkını softa bozgunu
Selâm vermek için insan beğenmez
Âlemi ta’n eder yanına varsam
Seni yanıltır bir mesele sorsan
Bir cim çıkmaz eğer karnını yarsan
Câmiye gelir de erkân beğenmez”

Dolayısıyla işte bu araştırmanın amacı tarihten günümüze dine, dindara ve tasavvufa 
zarar veren bu gizil yapısallaşmaların ne derecede zararlı yapısallaşmalar olduklarını ve 
bu tip yapısallaşmalardan nasıl kaçınılabileceğini ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: Toplum, Din, Tasavvuf, Gizil Dini Gruplar
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Abstract

One of the processes of socialization is the process of formation and development of 
religious and Sufi groups. If these religious groups and communities are building a latent 
structure, the situation is even worse. Considering from a historical point of view, start-
ing from the revolt of the structure founded by Hasan Sabbah in the vicinity of Alamut 
castle in Seljukian Period, Babai Revolt, revolts and riots such as Sheik Bedreddin Re-
volt, Revolts of associations such as Rising of Islam Association which emerged during 
War of Liberty, Menemen revolt in Republic Period and finally July 15th coup attempt 
always resulted from such latent religious structures. Although these revolts seem to not 
have spread and caused too much damage to the society, they have significantly shaken 
and abused the trust both in religion and the religious and the Sufism and sufis in every 
era they emerged.

It is to the extent that this social reality has been mentioned in folk songs. The famous 
minstrel Kazak Abdal, in his poem, says:

“Madrasah refugee, fanatic remnant
Rides the high horse, let alone wave a greeting;
Acts like all-knowing,
Yet misleads when asked.
He would not grow a fruit, were he a tree,
Visits mosque, belittles the ways”

Therefore, the aim of this research is to reveal how corruptive these latent structures 
are, that they have harmed the religion, the religious and Sufism from the past to present, 
and how to avoid such structures.

Key Words: Society, Religion, Sufism, Latent Religious Groups
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KATILIMCI İNTERNET SÖZLÜKLERİNDE YABANCI DİL OLARAK FRANSIZCA
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Doç. Dr. Melek ALPAR

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi

meleka@gazi.edu.tr

Fransa, Osmanlı İmparatorluğu’nun uluslararası düzeyde ilişki kurduğu ilk Batı Av-
rupa ülkelerinden biridir. İki ülke arasındaki diplomatik, ticari ve kültürel ilişkilerin tarihi 
Kanuni Sultan Süleyman (1494-1566) zamanına kadar uzanır. Arada kimi inişli çıkışlı du-
rumlara ve kesintilere rağmen bu ilişkiler asırlar boyunca sürüp gider ve nihayetinde bir 
gelenek halini alır. Osmanlı’nın son dönemlerinin ve Cumhuriyetimizin ilk yıllarının lin-
gua franca’sı Fransızca da, bir devlet politikası olarak, ülkemiz için Batı’yı tanımanın, 
onlarla uluslararası düzeyde iyi ilişkiler geliştirmenin ve çağdaşlaşmanın en önemli araç-
larından birisi olurken, bireysel düzlemde vatandaşlarımız için de eğitimden sanata adeta 
bir aydınlanma aracı olmuştur. Bu süreç 50’li yılların başına kadar devam eder ve o ta-
rihten günümüze kadar bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Fransızca yabancı dil 
olarak İngilizcenin karşısında hızla geriler.

Peki, günümüz Türk toplumu için Fransızca bir dil olarak ne ifade ediyor? İşte bu so-
runun cevabını aramak için, içinde bulunduğumuz bilişim çağının iletişim yöntemlerine 
uygun olarak gelişen, insanların bireysel olarak hemen hemen her konuda, bilgi, görüş 
ve düşünce beyanında bulunarak tartıştığı İnternet üzerindeki sanal tartışma ortamlarına 
başvuracağız. Bu ortam türlerinden biri de günümüzde İnternet kullanıcıları, özellikle de 
gençler arasında oldukça popüler olan ve sıklıkla ziyaret edilen katılımcı İnternet sözlük-
leridir. Ülkemizdeki her yaş grubu, meslek ve sosyal statüden çok sayıda katılımcı (söz-
lük yazarı)’nın uzun bir zaman diliminde bir araya gelerek oluşturdukları bu platformlar-
dan en bilinenleri Ekşi Sözlük (1999), Uludağ Sözlük ve İnstela, eski adıyla İTÜ Sözlük 
(2004) ve İnci Sözlük (2009)’tür.

Web tabanlı içerik çözümlemesine dayanan nitel desenli bu çalışmada, ilk kuruldukları 
günden bugüne dek bu sözlüklerde “Fransızca” maddesi karşılığında girilen “entry”(gir-
di)’lerin çözümlenerek yorumlanması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda şu soru-
lara yanıt aranacaktır: Fransızca bir yabancı dil olarak biz Türkler için ne ya da neler çağ-
rıştırıyor? Ne ifade ediyor? Bu dile dair önbilgilerimiz ya da kabullerimiz nelerdir? Ya da 
diğer bir deyişle, katılımcılar bu dile nasıl bir anlam yüklüyorlar?

Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Fransızca, Katılımcı sözlük, İnternet kullanı-
cıları, İçerik analizi, Türkler, İfade.
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FRENCH AS A FOREIGN LANGUAGE IN COLLABORATIVE HYPERTEXT 
DICTIONARIES

Abstract

France is one of the first Western European countries with which Ottoman Empire 
established a relationship at international level. The diplomatic, commercial, and cultural 
relationship between these two countries traces back to Sultan Suleiman the Magnificent 
(1494-1566). Their relationship finally became a tradition despite the ups and downs and 
interruptions that have occurred over the years. French language, as the lingua franca of 
the late periods of the Ottoman Empire and the first years of our Republic, also became 
important for our country to understand and build good relationships at international level 
with Western countries and become modernized and also as a mean for revelation from 
education to art for our people. This period continues until the beginning of the 50s and 
from that date forward, French rapidly loses its popularity against English as a foreign 
language in Turkey as well as in the rest of the world.

Then what does French language mean to today’s Turkish people? In order to search 
for an answer to this question, we will refer to the virtual discussion boards on internet 
that improves in accordance with the communication methods of the information age we 
are in and in which people state opinion and share information about almost every sub-
ject. One of those platforms is the Collaborative Hypertext Dictionaries which are very 
popular among internet users, especially among young people, and visited frequently. The 
most commonly known of these platforms that were formed by many participants (the 
writers) from different age groups, occupations and social status within a long time pe-
riod are Ekşi Sözlük (1999), Uludağ Sözlük and Instela formerly known as İTÜ Sözlük 
(2004) and İnci Sözlük (2009).

In this qualitative study that is based on a web-based content analysis, it is aimed to in-
terpret the “entries” (added information) that was made under the “French” topic in these 
dictionaries from their establishment date until today. For this purpose the answers for the 
following questions will be searched: What does French as a foreign language evoke for 
Turkish people? What does it mean to us? What are our foreknowledge or prejudice of 
this language? In other words, what meaning do they ascribe to this language?

Key Words: French as a Foreign Language, Collaborative Hypertext Dictionary, In-
ternet users, Content analysis, Turkish people, expression.
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TÜR KAVRAMINA GENEL BİR BAKIŞ:
MİNYATÜR ÖYKÜ - MİNİMAL ÖYKÜ

Prof. Dr. Sevinç ÜÇGÜL

Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü

sevinc@erciyes.edu.tr

Nesrin küçük türleri yaşadığımız dönemin bir fenomeni sayılabilir. Küçük türlerde 
eser veren yazarların nesir sanatına katkılarındaki sanatsal değer ve yenilikçi yaklaşımla-
rın yanı sıra küçük türlerin adlandırılmasındaki netlik ve kavramsal çerçeve de önemlidir. 
Minyatür, minimal, mini veya mikro türler diye çeşitli edebiyatçılar tarafından adlandırı-
lan bu türlerin analizinde, çıkış noktası yüzyılları aşıp gelen öykü türüne özgü olan teorik 
bilgilerdir. “Kısalık, yeteneğin kız kardeşidir” diyen A.Çehov, öyküyü ve daha geniş kap-
samlı olarak nitelendirmek gerekirse nesrin küçük türlerini Rus edebiyatında tüm haklara 
sahip birer edebi tür olarak kabul ettirmesi ile anılmaktadır. İ. Bunin, Çehov tarafından 
‘tescil ettirilen’ öyküye lirizm, hazinlik ve felsefi içerik yükleyerek zenginleştirdi. 20. yy 
edebiyatına öykü, bu iki yazar sayesinde parlak insan tiplemeleri, Rus toplumunun yaşa-
mından çarpıcı kesitler, derinlik ve kıvrak bir anlatımla aktarıldı. Küçük türlerde keskin 
ve sivri sosyo-ekonomik ve siyasi gündem, nesnellik, kişi ve ortamın gerçeğe yakın tas-
viri, özenli kısalık, cesur ve orijinal bir anlatım, kalıplardan kaçınma, içtenlik gibi özellik-
ler çeşitli açılardan aktarılmaktadır. Bildiride Rus edebiyatında küçük tür kavramını ku-
ramsal ve uygulamalı analizi yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Rus edebiyatı, A.Çehov, minyatür öykü
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GENERAL OUTLOOK TO GENRE THEORY: MİNİATURE TALE- 
MİNİMAL TALE

Abstract

The sub-categories of prose can be a phenomenon of our times. The clarity of naming 
the sub-categories of prose and its conceptual frame is as important as the artistic value 
of the contributions by the authors who write within the sub-categories of prose. In the 
analyses of these sub-categories, named as miniature, minmal, mini and micro by some 
literary critics, the premise is the theoretical information original to the genre of tale that 
has been discussed through centuries. A. Çehov, who states “Brevity is the sister of tal-
ent”, is known for his efforts for the acceptance of tales and, to name it more widely, for 
the sub-categories of prose as a genre that has all the rights to be named under a distinct 
genre in Russian literature. İ. Bunin enriched tales, that has been “registered” by Çehov, 
through adding lyricism, pietousness and philosophical ingredient. Tales are transferred 
to 20th century literatüre by means of these two authors through reflecting vivid human 
types, striking instants of the lives of Russian society, witty narration. Within sub-cate-
gories these features are reflected: clear cut socio-economic political agenda, objectivity, 
description of the individual and the context closer to the reality, attentive brevity, brave 
and original narration, avoiding molds, and sincerity. In this study the theoretical and ap-
plied analysis of the concept of sub-categories will be presented.

Key Words: Russian literatüre, Anton Çehov, miniature tale
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LEKSİKOGRAFİ TERİMİ VE RUS LEKSİKOGRAFİSİNDE SÖZLÜK 
TÜRLERİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME

Arş. Gör. Selin TEKELİ

Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,
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Söz varlığı dilin en hareketli alanı, en çok değişime uğrayan ve gelişen yönüdür, bir 
dile ait sözcükler araştırılırken ilk başvurulan kaynak sözlük olmaktadır. Sözlük bir dilin 
somut ürünüdür. Bir toplumun maddi ve manevi tüm değerlerinin ortaya koyulduğu söz-
lükler bir dilin tüm söz varlığını ortaya koyan metinlerdir ve bu metinler maddi, manevi, 
kültürel ve toplumsal değerlerin nesilden nesile aktarılmasını sağlar ve bu değerlerin geç-
mişten geleceğe taşınması sözlüklerle mümkün olabilmektedir. Sözlük bilimi ise bir ya 
da birden fazla dilin söz varlığını belli bir düzen içinde ortaya koyan ve o dilin sözlükle-
rini inceleyen dilbiliminin bir dalıdır.

Çalışmamızda Rusçanın sözlük biliminin iki ana konu etrafında incelenmesi planlan-
maktadır: Leksikografi (sözlük bilimi) tanımı ve Rus Dilinde sözlük ve sözlük Türleri. 
Rus dilinin sözlükleri incelendiğinde bir çok sözlük türünün olduğunu görmekteyiz: Ge-
nel sözlükler, terim sözlükleri, eş anlamlılar sözlüğü, zıt anlamlılar sözlüğü, eş sesliler 
sözlüğü, köken bilimi (etimoloji) sözlükleri, lehçe bilimi (diyalektoloji) sözlükleri, tarih-
sel sözlükler, deyim ve atasözü sözlükleri, argo sözlükleri, yazar sözlükleri, eser sözlük-
leri, iki dilli sözlükler, çok dilli sözlükler vb.

Rusça sözlüklerde bir sözcüğün anlamının verilmesinin yanında bazı bilgiler de yer 
almaktadır: Sözcüğün cinsi (erkek, dişi, orta cins), sözcük türü (ad, fiil, sıfat, zarf, zamir 
vb.), fiilllerin kişi zamirlerine göre çekimleri, bitmişlik ve bitmemişlik durumları, ismin 
hangi haliyle kullanıldığı, tekil-çoğul durumları, herhangi bir eserde geçen örnek cüm-
leyle sözcüğün kullanımı, eski sözcük olup olmadığı, alıntıysa hangi dilden geçtiği gibi 
bir çok bilgi sözlüklerde belli bir düzen içinde verilir.

Anahtar Kelimeler: Sözlük, Leksikografi, Rus leksikografisi, Rusça sözlük türleri
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TERM OF LEXICOGRAPY AND TYPES OF DICTIONARIES IN RUSSIAN 
LEXICOGRAPY

Abstract

Lexicology is the most developed area and investigated the dictionary words. The dic-
tionaries are the first referenced sources. Dictionaries are the product of a language are texts 
of a society’s material and spiritual manifested all values dictionaries reveal the full vocab-
ulary of a language and text material, spiritual, to be transmitted from one generation to 
the cultural and social values and move from past to future of these values is possible with 
the dictionary. The dictionary is a branch of science that reveals one or more languages 
of the asset in a particular order and to examine the linguistic dictionaries that language.

In our study is planned to examine two main issues of Russian lexicography: Lexi-
cography definition and Russian dictionaries and types in the language. The dictionary 
of the Russian language examination, we see that there is a dictionary type: general dic-
tionaries, thesaurus dictionaries, antonym dictionaries, etymology (etymology) dictionar-
ies, dialect (dialectology) dictionaries, historical dictionaries, idioms and proverbs dictio-
naries, slang dictionaries, dictionaries of author, book dictionaries, bilingual dictionaries, 
multilingual dictionaries and so on.

Besides giving the meaning of a word in the Russian dictionary are also included some 
informations: the word sex (male, female, middle grade), word type (name, verbs, adjec-
tives, adverbs, pronouns, etc.). According to the verb of the personal pronouns, perfective 
and incompleteness status , which form the use of the name, singular-plural situations, 
the use of the example sentence word in any work, whether the old words, the quote is 
given in a much more certain order in the dictionary as it passes through which language.

Key Words: Dictionary, Lexicography, Russian Lexicography, Types of Russian Dic-
tionaries



25

I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu

KEMALİST ULUS KAVRAMINDA BİR REZONANS KAYNAĞI OLARAK 
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Kemalizm, bir Doğu coğrafyasının modernleştirilmesi projesi olarak değerlendirilebi-
lir. Bu proje, esasen kökleri Osmanlı İmparatorluğu’na dek uzanan bir dizi modernleşme 
çabasına dayansa da, rejim değişikliği sonrasında tamamen pozitivist ve aydınlanmacı bir 
hüviyete bürünmüştür. Kemalizm, İmparatorluk’tan bazı temel niteliklerini aynen miras 
almasının yanı sıra, Batıcı bir çizgi benimsemesi dolayısıyla belirlenimci, merkeziyetçi ve 
otoriter karakteri ağır basan bir ideoloji olmuştur. Bu noktada laisizminin versiyonu ola-
rak Kemalist bir laiklik tanımlamış ve önceki iktidar yapısının çekirdeğini oluşturan din-
sel iktidar yapıları ve ağları parçalamak istenmiştir. Bu nedenle laiklik, Kemalist ideoloji 
açısından son derece önemlidir. Yine bununla birlikte, Aydınlanmacı bir ulus ve vatandaş-
lık modeli kurgulamış, “normal ve ideal olan”, bu kurgu minvalinde tanımlanmıştır. Böy-
lece merkez ve çevre ikiliği üzerinde yeni bir merkez oluşturulmuş, yeni bir iktidar yapısı 
inşa edilmiştir. Ne var ki, çevreye itilen ve pasifize edilen eski iktidar odakları ve ağları 
bu durum karşısında başlangıçta yenilmiş gibi görünseler de, modernleştirme programı-
nın şehir merkezleri dışına etki edememesi sonucunda kırsalda yeniden yerleşikleşmiş ve 
merkeze göre kendini yeniden yapılandırmıştır. Nihayetinde çevreye itilen herkesin bira-
raya gelebileceği ortak başlık olarak İslam’ın keşfiyle birlikte, Kemalizm’in belirlenimci 
ve pozitivist modernleşmeci iktidarının güveni sarsılmıştır.

Bugün için Kemalizm ve siyasal İslam’ın zıtlaşma yerine, devletleşme bağlamında bir 
bütünleşme yaşadığı söylenebilir. Bu bütünleşmenin, siyasal İslam’ın yarattığı rezonansın 
yapının bütünlüğünü tehdit etmesi nedeniyle ortaya çıkmış kaçınılmaz ve zorunlu bir so-
nuç olduğu iddia edilebilir. Çalışmamız bu anlatılanlar ışığında Kemalizm’in bir değerlen-
dirmesini sunarak, laiklik, belirlenimcilik, merkeziyetçilik, otoriterlik gibi ögeler üzerinden 
“çevrenin İslam’ı” ile olan etkileşiminin bir açıklamasını yapmakta ve bugün devletleşme 
noktasında yaşandığını iddia ettiği bütünleşmeyi anlamlandırmaya çalışmaktadır.

Anahtar Kelimler: Kemalizm, modernleşme, siyasal İslam, laiklik, merkez-çevre
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Abstract

Kemalism can be considered as a project to modernize an Eastern geography. This proj-
ect is based entirely on a series of modernization efforts extending from the Roots to the 
Ottoman Empire, but after the regime change, it is completely positivist and enlightened. 
In addition to inheriting some basic qualities from the Empire, Kemalism has become a 
predominantly ideological, decentralized and authoritarian character because it adopts a 
Western line. At this point, it is desirable to dismantle the religious power structures and 
nets that have defined a Kemalist secularism as the version of French laicism and consti-
tute the core of the previous power structure. For this reason, an enlightened nation and 
citizenship has been defined, “normal and ideal”, according to this fiction. Thus, a new 
center was established on the center-environment dualizm, and a new power structure was 
built. However, the old focal points and networks that were pushed into and surrounded 
by the environment seem to have been defeated in the first place, but as a result of the 
modernization program being unable to influence outside the city centers, they have been 
resettled in the countryside and restructured by looking at the center.

It can be said that today, instead of opposing Kemalism and political Islam, there is 
an integration in the context of statehood. It can be argued that this integration is an in-
evitable and necessary consequence of the threat of the integrity of the resonance created 
by political Islam.By presenting an assessment of Kemalism in the light of these expla-
nations, our work explains the interaction between “the Islam of the periphery” through 
secularism, determinism, centralism, authoritarianism, and tries to make sense of the unity 
that it claims to be living today at the point of nationalization.

Key Words: Kemalism, modernization, political Islam, laisizm, center-periphery
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İNSANI VE ONUN SANATINI ŞEKİLLENDİRMEDE ÖZNE OLAN 
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Bu çalışmada; bireyin ve bireyin üretiminin şekillenmesinde kitle iletişim araçlarının 
etiksel ve kuramsal açıdan tartışılması yapılmıştır. Tartışma ve çözümleme yönteminin iz-
lendiği çalışmada, insan varlığını ve de üretimini şekillendirmek amaçlı olumlu ve olum-
suz rollerde değerlendirdiği teknolojiyi kendi yaşam biçimine ve değerlerine uygun ola-
rak kullanmak için kontrollü bir iradeye ve sistemin gerekliliğine ihtiyaç duymaktadır. Bu 
nedenle doğanın hükmedicisi olan insanın özne olarak varlığını sürdürmesi için kitle ileti-
şim araçlarını etik kurallar içerisinde kullanması bir gerekliliktir. Buradan hareketle otori-
teye egemenlik alanı sağlamak için toplumu ve özelde bireyleri yönlendirme, değiştirme 
ve nihayetinde kontrol altında tutma amacı güden sistemler ya da güçleri bekleyen en 
önemli tehlike hiç kuşkusuz kendilerinin de farkına varmadan zamanla araçsallaşmalarıdır.

Etiksel ve sanatsal açıdan bakıldığı zaman, günümüzde teknoloji çok hızlı yol kat ede-
rek değişim ve dönüşümleri sağlamakla birlikte gerçek işlevinin dışına çıkarak gözetim 
gibi bir role de soyunmaktadır. Bu noktadan referansla dijital teknolojinin bizleri tekrar-
dan üreterek değiştirip dönüştürdüğü bir gerçeklik olarak ortada durmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Etik, Fotoğraf, Sanat, Teknoloji, iletişim.
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THE ETHICAL DISCUSSION OF TECHNOLOGY WHICH HAS BEEN 
SPECIFIED TO CREATE HUMAN AND HIS ART

Abstract

In our study; The formation of the individual and the production of the individual has 
been discussed in terms of ethical and theoretical aspects of mass media. Discussion and 
analysis methods were followed in the study.He needs a controlled personality for the tech-
nology he uses to sustain his human life. For this reason, it is a necessity to use the mass 
media in ethical rules in order to maintain the existence of the human nature as the subject. 
From this point of view, systems aiming at irecting, modifying and controlling the soci-
ety and individuals in order to provide authority to the authority are instrumental in time.

When viewed from the ethical and artistic point of view, today’s technology is mov-
ing fast and providing changes and transformations. Technology also has a role as sur-
veillance. This point stands as a reality that digital technology transforms and transforms 
us by producing them from scratch.

Key Words: Ethics, Photography, Art, Technology, Communication.
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Özet

Bu araştırmanın amacı geçmişten günümüze ipek yolunun önemini ve buna ilişkin 
yapılmış bilimsel çalışmaları ortaya koymaktır. Araştırmanın amacına ilişkin olarak iki 
alt problem cümlesi belirlenmiştir. Bunlardan ilkini İpek yolunun tarihsel süreç içerisin-
deki rolü ve günümüzdeki önemi oluşturmuştur. Bilindiği üzere İpek Yolu, gerek iktisadi 
gerekse sosyo-kültürel alanda insanlık tarihinin en önemli yapı taşlarından biridir. Adını, 
önemli bir ticaret ürünü olan “ipekten” alan bu ticari güzergâh, Asya ile Avrupa kıtası ara-
sında yalnızca ticari malların taşındığı bir güzergâh olmamış, aynı zamanda farklı millet-
lerin kültürel alışveriş içerisinde bulunduğu, etkileşimlerin ve değişimlerin aktarıcısı ol-
muştur. Tarihsel misyonu oldukça başarılı bir şekilde yerine getiren bu yol, günümüzde 
aynı önemi ve işlevi taşıyor mu? Araştırmanın ikinci alt problem cümlesini ise bu ko-
nuya ilişkin yapılmış belli başlı bilimsel çalışmaların bibliyografyalarını toplu bir şekilde 
bir araya getirerek yapılacak çalışmalara katkı sağlamak oluşturmuştur. Araştırmada, nitel 
araştırma yöntemlerinden biri olan doküman analiz ve literatür tarama tekniği kullanılmış-
tır. Bu doğrultuda yapılan araştırmalar neticesinde bilimsel araştırmalara konu olan ipek 
yolunun çeşitli yönleri ile ele alındığı, bilimin gerektirdiği ilmi usul ve kaideler çerçeve-
sinde konu ile ilgili kitaplar ve makaleler yazıldığı, sempozyumlarda ve konferanslarda 
bildiriler, tebliğler sunulduğu tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışmaların listesi sınıflandırı-
larak bulgular kısmında tablolar halinde verilmiştir. Bununla birlikte yapılan araştırmala-
rın ana konusu, sosyal, siyasal, iktisadi ve kültürel boyutları ile ele alındığı ortaya konul-
muştur. Ayrıca geçmişte olduğu gibi günümüzde de tekrardan bu yolu aktif hale getirmek, 
işlev ve önemi arttırıcı faaliyetlerin yapılmak istendiği ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İpek yolu, Ticaret, İpek Yolu Araştırmaları.
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Abstract

The purpose of this research is to reveal form past to present the significance of the 
silk road and the scientific studies related to it. Based on research two subproblems sen-
tences were identified. The first of these is the role of the Silk road in the historical pro-
cess and the present day. As known, the Silk Road is one of the most important building 
blocks of human history, both economically and socio-cultural. This commercial route is 
named from “Silk”, which is an important commercial product, It was not only a route 
between Asian and European continents, at the same time it was a channel for interactions 
and changes, which were the cultural exchange of different nations. Does this path fulfill 
the historical mission quite successfully and today have the same importance and func-
tion? In the research, one of the qualitative research methods, document analysis, and lit-
erature research technique were used. As a result of the researches which were made in 
this direction, it was determined that books and articles related to the subject were writ-
ten, informed with symposiums and conferences and papers were presented within the 
framework of the required scientific procedures and basis by the various aspects of the 
silk road which is subject of scientific researches. The list of these studies is classified and 
tabulated in the findings. However, the main topic of the researches has been discussed 
with social, political, economic and cultural dimensions. Like in the past, it has been de-
termined today it is necessary to activate this route from now on and to carry out activi-
ties to increase function and safety.

Key Words: Silk Road, Trade, Researches Of The Silk Road.
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KARİYER UYUM YETENEKLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
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Kariyer konusu, insanların yaşamında oldukça önemli bir yere sahiptir. Çünkü kariyer 
süreci, bireylerin çocukluk dönemlerinde başlayıp emekli olana kadar süren ve hem ça-
lışma yaşamını hem de özel yaşamı doğrudan etkileyen özellikler içermektedir. Bununla 
birlikte, kariyer süreci inişleri çıkışları olan bir yol gibidir ve bu süreçte bireyin kariyerin-
deki başarısı, bu değişimlere ne derecede uyum sağladığı ile ilgilidir. Bu doğrultuda, kari-
yer süreçlerindeki değişime uyum sağlamak da artık bir yetenek olarak kabul edilmektedir. 
Bu nedenle, bireylerin kariyer başarısı artık “Kariyer Uyum Yeteneği” olarak adlandırılan 
kavram tarafından şekillenmektedir.

Kariyer uyum yeteneği; bireylerin öngörülebilen görevlere hazırlanarak ve iş rollerine 
katılarak; iş koşullarında öngörülemeyen değişikliklerin üstesinden gelmeye hazır olma-
larını ifade etmektedir. Ayrıca, özellikle genç bireylerin kariyer gelişimi sürecinde, işle-
rine ve değişen iş yaşamlarına uyum sağlamaları için gerekli olan tutumları, yetkinlikleri 
ve davranışları içeren temel bir yapı olarak da kabul edilmektedir.

Mesleki kariyerlerinin henüz başında olan üniversite öğrencileri için de kariyer uyum 
yeteneğine sahip olmak oldukça önemlidir. Çünkü özellikle günümüzde, ülkemizin de 
içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik yapı da dikkate alındığında, gençlerin standart bir 
işte çalışmaları ve bu işten emekli olmaları oldukça zor gözükmektedir. Gençler, ya eğiti-
mini almadıkları işlerde çalışmak zorunda kalmakta ya da sürekli iş değiştirerek kariyer-
lerinde ilerleme kaydetmeye çalışmaktadır. Bu durum da kariyer uyum yeteneğinin öne-
mini ön plana çıkarmaktadır.

İlgili araştırmada, İstanbul’daki devlet ve vakıf üniversitelerinde eğitim alan 818 öğ-
renci üzerinde “Kariyer Uyum Yeteneği” araştırması yapılmıştır. Bu araştırma ile öğren-
cilerin kariyer uyum yeteneğinin alt kavramları doğrultusunda ne ölçüde kariyer uyumu 
gösterebilecekleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kariyer, Kariyer uyum yeteneği.



32

Ist International Symposium of Silk Road Academic Studies

INVESTIGATION OF CAREER ADAPTABILITY SKILLS OF STUDENTS 
ATTENDING UNIVERSITIES IN ISTANBUL

Abstract

Career issue has an important role in humans’ life, since its duration begins with child-
hood and lasts until retirement which includes certain features affecting both private and 
work life. In addition, career process looks like a fluctuating road in which an individu-
al’s success depends mainly on the degree of its adaptation to these changes. In this as-
pect, adaptation to these fluctuations in career processes is accepted as a skill. Therefore, 
career success of individuals is shaped by a term called “Career Adaptability”.

Career adaptability defines the preparation of individuals themselves to foreseeable 
duties, joining to the division of labor and being ready to overcome unpredictable situ-
ations at work. It’s also accepted as an essential structure comprises necessary attitudes, 
compatibilities and behaviors during their career development processes for adaptation, 
of especially young individuals, to their works and changing work life.

It is rather important to have career adaptability skills for university students who are 
at the beginning of their professional careers. When the social and economic structure of 
our country is considered, it seems unlikely to start a standard job and retire from it. Es-
pecially young workers are forced either to work in jobs unrelated to their education, or 
they try to get promoted in their career by changing jobs frequently.

In this research, “Career Adaptability” study is applied to 818 students attending to the 
government and private universities in Istanbul. It is aimed to show the degree of career 
adaptability of young worker candidates in line with the sub concepts of career adaptability

Key Words: Career, Career Adaptability.
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HELAL ALGILAMALARI VE DİNDARLIK İLE HELAL GIDA TERCİHİ 
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Ticari ilişkilerin artması ve karmaşıklaşması, endüstrileşme ile birlikte üretim ile tü-
ketim birimlerinin belirgin şekilde birbirinden ayrılması, küreselleşme ile farklı tarzlarda, 
müşteriye uzak bölgelerde ve yabancı firmalar tarafından üretilen ürünlerin piyasalara 
sunulması gibi gelişmeler; dini esaslara uygun veya helal gıda tüketimi konusunun öne-
mini artırmaktadır. Bu çalışmada helal gıda tercihiyle ilişkili başlıca faktörlerin belirlen-
mesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın özgün yönü, helal gıda tercihlerinde markalara ve satın 
alma yerlerine yönelik helal algılamaları ve helal sertifikasına yönelik tüketici tutumları-
nın rolü olabileceğine dikkat çekmesidir. Bu doğrultuda öncelikle konuyla ilgili literatür 
incelemesi gerçekleştirilmektedir. Ardından, helal gıda tercihleriyle ilişkili olduğu düşü-
nülen faktörlere yönelik anket yöntemiyle Kırıkkale ilindeki tüketicilerden birincil veri-
ler toplanmaktadır. Elde edilen veriler istatistiksel paket programıyla analiz edilmekte ve 
ulaşılan sonuçlar yorumlanmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre helal gıda tercihinin; cin-
siyet, dindarlık, helal sertifikası tutumları ve helal marka algısı ile ilişkili olduğu tespit 
edilmektedir. Dindarlığın helal gıda tercihlerinde önemli bir değişken olduğu sonucunun, 
literatürde gerçekleştirilen çalışmalarla uyumlu olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca kadınların 
helal gıda tercih ve duyarlılığı ile ilgili değişkenlerde genellikle daha yüksek ortalamalara 
sahip olduğu görülmektedir. Çalışmada ulaşılan diğer bir sonuç; satın alma yerine yöne-
lik helal gıda algılarının erkeklerde daha yüksek olduğudur. Son olarak araştırma sonuç-
ları değerlendirilmekte ve işletmelere öneriler geliştirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Helal Algılamaları, Helal Tutumları, Helal Gıda Tercihi, Helal 
Marka, Helal Satın Alma Yeri
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INVESTIGATING THE RELATIONSHIPS AMONG HALAL PERCEPTIONS, 
RELIGIOSITY AND HALAL FOOD PREFERENCE: A FIELD STUDY IN 

KIRIKKALE PROVINCE

Abstract

By increasing of commercial relations and complexity of them, seperation of pro-
duction and consumption units because of industrialization, offering products to markets 
which are differently produced by foreign firms at different locations; importance of the 
subject of consuming food which is halal or suitable with religious principles, is increased. 
In this study, it is aimed to determine the main factors related to halal food pereference. 
The original side of the study is to draw attention to the possible role of halal perceptions 
about brands, purchasing places and consumer attitudes towards halal certification in ha-
lal food preference. In this direction, firstly a related literature review is carried out. Then, 
primary data are gathered from consumers in Kırıkkale by survey method which is related 
to the factors that are considered to be related to halal food preferences. The obtained data 
are analyzed with statistical package program and the results reached are interpreted. Ac-
cording to research results, it is seen that halal food preference is related with; gender, re-
ligiosity, halal cetificate attitudes and halal brand perception. The result that religiousness 
is an important variable in halal food preferences seems to be compatible with the stud-
ies carried out in the literature. It is also seen that women generally have higher averages 
in variables related to halal food preference and sensitivity. Another result reached in the 
study is that halal food perceptions fort he purchase place are higher in men. Finally, re-
sults of the research are evaluated and suggestions are developed for enterprises.

Key Words: Halal Percpetions, Halal Attitudes, Halal Food Preference, Halal Brand, 
Halal Purchasing Place
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Beslenme insanların vazgeçilmez tabii ve temel ihtiyaçlarından birisi olmakla birlikte 
varlığını devam ettirebilmesi için göz ardı edilemez bir gerçektir. Nitekim Yüce yaratıcı 
kâinattaki her şeyi insanlığa hizmet için yaratmıştır. Ayrıca, her iklim ve coğrafyanın ken-
dine özgü nimetlerini bereketli kılarak insanlara, kendileri için faydalı olanları tüketme-
lerini emretmiştir. Tarih sahnesine konargöçer bir toplum olarak çıkan ve bu emre itaat 
eden Türklerde, geçmişten günümüze kadar bu büyük nimetlerden faydalanarak yeme-iç-
meye büyük önem vermişler ve sosyal hayatlarının önemli bir parçası haline getirmişler-
dir. Öyle ki Türk idarecileri, halkını aç ve çıplak bırakmamayı ana ilke olarak görmüşler-
dir (Talas, 2005: 275; Güler, 2010). Bu nedenle göç ettikleri yörelerde bulunan hayvan 
ve bitkilerden yararlanmışlar, yöre şartlarına uygun olanları yetiştirmiş ve üretmişler, ge-
rekli hallerde de işleyerek ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Bu ihtiyaçların karşılanması süre-
cinde de inanç sistemlerine uygun hareket etmişlerdir. İslamiyet öncesinde yetiştirdikleri 
koyun, keçi ve atların etlerini tükettikleri ve etini yedikleri hayvanların, sütünden ve süt-
ten yapılan ürünlerden faydalandıkları görülmüştür. Özellikle at sütünün mayalanması ile 
oluşan ve alkol oranı içeren kımızın, yüksek kalori etkisi ve gün boyu doyuruculuk sağla-
ması çok miktarda tüketimine neden olmuştur. Bunun yanı sıra bitkisel ürünlerden de çe-
şitli içecekler (Boza, kefir, şarap vb.) üretilmiştir (Kılıç ve Albayrak, 2012). İslamiyet’in 
etkisiyle beraber Orta Asya Türk mutfak kültüründe, İslamiyet’in yasakladığı yiyecek ve 
içeceklerin Türk mutfağında artık kullanılmamaya başladığı görülmemektedir. İslami-
yet’i seçen Türkler, dinin yasakladığı yiyecek ve içeceklerden uzak durmaya çalışmışlar, 
özellikle at, eşek ve domuz eti yemeyi, alkol içeren kımız ve şarabı içmeyi İslam dininin 
etkisiyle terk etmişlerdir (Kızıldemir vd., 2014). Ancak, yeni nesil bireylerin tükettikleri 
gıda maddelerinin helal ve haram dairesindeki üretim süreçleriyle alakalı fazla bilgileri-
nin söz konusu olmadığı, tamamen tüketici kimliğinin ön plana çıktığı gözlenmektedir.

Çalışmada; Türklerin milli içecekleri olan kımız ve bozanın, İslamiyet açısından helal-
lik ve haramlık ölçütleri tespit edilerek, ilgili hassasiyetlere dikkat çekmek kaydıyla yeni 
nesil Türkler arasında helal gıda bilincinin canlı tutulması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda 
helal gıda ve Türklerin yiyecek içecek kültürlerini konu alan toplantı, sempozyum ve 
kongrelerdeki çalışmalar takip edilmiş, hazırlanan kitap ve makalelerden yararlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler; Helal Gıda, Milli İçecekler, Kımız ve Boza
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CONTRASTIVE ANALYSIS WITHIN THE SCOPE OF HALAL FOOD: 
TURKISH NATIONAL BEVERAGES “KIMIZ VE BOZA”

Abstract

Nurition, one of the irrevocable natural and basic needing of human-beings, is nonneg-
ligible fact in order to sustain their existence. As a matter of fact, Holy Creatorhas created 
all the things for mankind’s serve. Besides, God ruled that every climate and region have 
their own unique blessings and the mankind must consume these boons which are useful 
for theirselves. Turks, appeared as nomads on the scene of history and obeying this rule, 
have cared about food and beverages by making use of these huge blessings and made 
them one of the parts of their lives. So that, the Turkish directors have made a point of 
not leaving their citizens as hunger and bare (Talas, 2005: 275; Güler, 2010). That’s why 
they had benefited from animals and plants located where they migrated, they had grown 
and produced the efficients suitable for area conditions and they had provided in case 
of any need by processing them. They obeyed their religious rules during this providing 
process. Before Islam, they consume meats of sheep, goat and horse, besides it had been 
seen that they made use of their milk and products made by milk. It was caused to con-
sume “Kımız”(kumis) too much which is fermented by horse milk and including alcohol 
with its high level calorie effect and hearty effect during the day. More than that, some 
beverages had been also produced by herbal crops (Boza-Zythum, Kefir-Kephir, Wine, 
etc.) (Kılıç and Albayrak, 2012). Turks, choosing Islam, tried to avoid theirselves of food 
and beverages banned by their religion and deserted eating espcially horse, donkey and 
pork meats, and drinking kımız(kumis) and wine including alcohol via the effects of Is-
lam (Kızıldemir vd.., 2014). But, it is observed that the rising generation is in the dark 
that production process is either suitable or not regarding Halal or Illicit criterias, only the 
consumer profile is much in the evidence.

In this study; it is aimed to keep the Halal food consumption alive withing the rising 
Turkish generation by determining the ratio of Halal and Illicit of Kımız and Boza, and 
by attracting their attention to related precision. In this sense, the studies from meetings, 
symposiums and congresses obtaining the subject of Halal Food and Food & Beverage 
Culture of Turks are pursued and it is benefited from arranged boks and articles.

Key Words: Halal Food, National Beverage, Kımız and Boza
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Bu araştırmanın amacı üniversite birinci sınıf öğrencilerinin akademik başarılarıyla 
ilişkili değişkenlerinin incelenmesidir. Bu bağlamda, ilk olarak öğrencilerin yılsonu aka-
demik başarı düzeyleriyle cinsiyet, yaş ve devam edilen program ilk dönemki akademik 
başarı ve ikinci dönemki akademik başarı arasındaki ilişki incelenmiştir. İkinci aşamada 
ise, öğrencilerin akademik başarıyla ilişkili sosyodemografik değişkenlerin etkisi kontrol 
edildiğinde, öğrencilerinin ikinci dönem akademik başarılarının yordayıcıları incelenmiş-
tir. Aynı zamanda, hangi programlardaki öğrencilerin akademik başarısızlık riskiyle karşı 
karşıya olduklarını belirlemek amacıyla da bu bölümlerdeki öğrencilerin yılsonu akade-
mik başarı ortalamaları karşılaştırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eği-
tim öğretim yılında Orta Karadeniz Bölgesinde bir üniversite de Eğitim Fakültesinin 
farklı bölümlerine kayıtlı 581 (167 erkek, 414 kadın) üniversite öğrencisi oluşturmuştur. 
Öğrencilerin yaş aralığı 16 ila 35 arasında değişmekte olup ortalama yaşları 18.89 (S.S= 
2.12)’dur. Veriler analizinde Pearson Korelasyon Analizi, Hiyerarşik Regresyon Analizi 
ve Tek Yönlü Varyans Analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, kız öğrencilerin akade-
mik başarı ortalamalarının erkeklerden anlamlı bir şekilde yüksek olduğunu göstermiştir. 
Aynı zamanda, öğrencilerin cinsiyeti ve devam ettikleri eğitim programı kontrol edildi-
ğinde, öğrencilerinin ikinci dönemki akademik başarılarının en önemli yordayıcısının ilk 
dönemki akademik başarı ortalaması olduğu görülmüştür. Devam edilen eğitim progra-
mına ilişkin analiz sonuçları ise, tutarlı bir şekilde, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Bilgisayar 
ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği ve Türkçe Bölümü öğrencilerinin akademik başa-
rısızlık riskiyle karşı karşıya olduğunu göstermiştir. Araştırma sonuçları akademik başa-
rının artırılması için öğretim programlarının revize edilmesinde ve akademik başarısızlık 
riskiyle karşı karşıya olan öğrencilerin belirlenmesinde faydalı olabilir. Eğitim fakültesi 
birinci sınıf öğrencilerin akademik başarısının arttırılması için eğitim öğretim yılının ilk 
döneminde uyum programları gerçekleştirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Akademik başarı, üniversite birinci sınıf öğrencileri, eğitim fa-
kültesi, ilişkili değişkenler.
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ACADEMIC ACHİEVEMENT OF FIRST YEAR UNDERGRADUATE 
STUDENTS: THE CASE OF EDUCATION FACULTY

Abstract

The purpose of this study was to examine the variables related to the academic achieve-
ment of first-year university students. In this context, the relationship between academic 
achievement levels of students at the end of the year, gender, age, and the academic 
achievement of the first semester program and second semester were examined. In the 
second stage, when the effect of the socio-demographic variables related to the academic 
achievement of the students was controlled, the predictors of the academic achievement 
of the second semester of the students were examined. At the same time, the first year 
grade point average of the students in these departments were compared in order to de-
termine which program students are at risk of academic failure. Participants consisted of 
553 (155 male, 398 female) university students registered in different departments of the 
Faculty of Education in a university in the Central Black Sea Region of Turkey during 
the academic year 2016-2017. The age range of the students ranged from 17 to 24 with 
a mean age of 18.59 (SD = 1.28). Pearson Correlation Analysis, Hierarchical Regression 
Analysis and One-way Analysis of Variance were used in the data analysis. The results 
of the study showed that the average academic achievement of female students was sig-
nificantly higher than male students. Moreover, when the gender of the students and de-
partment were controlled, the most important predictor of the students’ academic achieve-
ment in the second semester was the average academic achievement in the first semester. 
Analyzes of the department variable also showed that students of Science and Technol-
ogy Teaching, Computer and Teaching Technology and Turkish Teaching department were 
consistently at risk of academic failure. The results of the study can be useful in revising 
curriculums of the departments in order to increase academic achievement of students 
and identifying students who are at risk of academic failure. In order to increase the aca-
demic success of first year students in the education faculty, orientation programs can be 
arranged in the first semester of the academic year.

Key Words: Academic Achievement, first year university students, faculty of edu-
cation, correlates.



39

I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu

KÜLTÜREL SERMAYE VE SOSYAL SERMAYENİN HİZMET İNOVASYON 
DAVRANIŞINA ETKİSİ: KAFE SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
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Son yıllarda işletmeler açısından kültürel sermaye ve sosyal sermaye, sermaye türleri 
içerisinde önemli bir yere sahip olmuştur. Çünkü bu iki sermaye türünün temelinde insan 
ve insana yapılan yatırım vardır. Kültürel bakımdan kendini geliştirmiş ve sosyal ilişkileri 
iyi olan işletmeler veya işletme sahipleri insanların kendilerinden neler beklediklerini bi-
leceği için çok farklı fikirler geliştirecek ve bu yönde davranışlar gerçekleştirecektir. Bu 
çalışmada amaç kültürel ve sosyal sermayenin hizmet inovasyon davranışı üzerindeki et-
kisini incelemektir. Bu çalışma kültürel ve sosyal sermayenin önemini vurgulamak ve hiz-
met inovasyon davranışı kavramını literatüre kazandırmak açısından önemlidir. Çalışma 
kapsamı ve sınırları itibariyle Kırıkkale, Nevşehir ve Kırşehir illerindeki kafe sahipleri ve 
çalışanlarıdır. Veri toplamak için rastgele seçilen kafelerde anket uygulanmış 256 kişiye 
ulaşılmıştır. Söz konusu değişkenler arasında etki regresyon analizi ile incelenmiş ve çalış-
manın sonucunda kültürel sermayenin alt boyutları olan edebi kültür, ebeveyn danışman-
lığı ve aile desteğinin hizmet inovasyon davranışı üzerinde etkisinin olduğu ancak okul-a-
ile etkileşiminin hizmet inovasyon davranışı üzerinde bir etkisinin olmadığı görülmüştür. 
Sosyal sermayenin alt boyutlarından ise müfredat dışı etkinlikler, aile ilişkileri, akran et-
kileşiminin hizmet inovasyon davranışını etkilediği; okul-aile işbirliği, kültürel aktiviteler 
ve dini aktivitelerin ise hizmet inovasyon davranışını etkilemediği gözlemlenmiştir. Ayrıca 
çalışma kapsamında bu değişkenler arasındaki ilişkilerde korelasyon analizi ile araştırılmış 
ve anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür. Çalışma sonucunda bu konularda çalışma yapa-
cak araştırmacılara ve vizyon sahibi işletmecilere yol gösterici önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kültürel Sermaye, Sosyal Sermaye, Hizmet İnovasyon Davranışı.
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THE EFFECT OF CULTURAL CAPİTAL AND SOCİAL CAPİTAL ON 
SERVİCE INNOVATİON BEHAVİOR: A RESEARCH İN CAFÉ SECTOR

Abstract

In recent years, in terms of businesses, cultural capital and social capital have gained 
an important place among the capital types. Because there are people on the basis of these 
two capitalist perspectives and investment in human beings. Businesses or business own-
ers who have developed themselves in terms of cultural and have good social relations 
will develop very different ideas to know what people expect from them and thus perform 
behaviors in that way. The aim of this study is to examine the effect of cultural and so-
cial capital on service innovation behavior. This study is important to emphasize the im-
portance of cultural and social capital and to bring the concept of service innovation be-
havior to the literature. The scope of the study is café owners and employees in Kırıkkale, 
Nevşehir and Kırşehir. Survey method was used to collect data and applied to randomly 
selected 256 people in the café. The impact among the variables was examined by regres-
sion analysis, and it was found that literary culture, parent counseling and family supports, 
which are subcategories of cultural capital, had an effect on service innovation behavior 
but no effect of school-family interaction on service innovation behavior. It was observed 
that non-curricular activities, which are the sub-dimensions of social capital, family re-
lations, peer interaction affected the service innovation behavior while school-family co-
operation, cultural activities and religious activities did not affect the service innovation 
behavior. In addition, within the scope of the study, correlations between these variables 
were investigated by means of correlation analysis and it was seen that there were signif-
icant relations. As a result of the study, suggestions were made to lead researchers who 
will work on these issues and vision-holders.

Key Words: Cultural Capital, Social Capital, Service Innovation Behavior.
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Bu çalışmanın amacı, İslam ve Hıristiyan inancında farklı misyonları bulunan İsrafil 
meleğini tasvir eden eserleri inceleyerek, ikonografik açıdan değerlendirmek, ortak özel-
likleri ve farkları tespit etmektir. Çizgisel perspektif, üç boyutlu figürlerden ve bilimsel 
gerçeklikten uzak olan minyatür sanatı tarih boyunca el yazması eserlerin içerisinde can 
bulmuştur. İslamiyet’le birlikte, tasvir sanatı gerçeklikten uzak bir biçimde ele alınıp nes-
nelerin stilize edilmesiyle soyut bir sanat haline gelmiştir. Ortaçağda yoğunlaşan çeviri fa-
aliyetleri neticesinde resimli el yazması kitapların sayısı artmış ve devletin yanı sıra zengin 
orta kesimin desteğiyle de minyatür sanatı hızlı bir biçimde gelişmiştir. Eserdeki çeşitlik 
minyatürlere de yansımış, din, tarih, edebiyat, astronomi, tıp, botanik gibi pek çok alana 
ait örnekler verilmiştir. Din alanında, peygamberler, melekler gibi dini figürlerin sıklıkla 
tasvir edildiği görülmektedir. Özellikle, İslam inancına göre dört büyük melekten birisi 
olan İsrafil, İskendername, Ahval-ı Kıyamet, Acaibu’l-Mahlûkat ve Garaibu’l-Mevcudat 
gibi eserlerde belirli ikonografik özellikleriyle yaygın bir biçimde konu edilmiştir. İsra-
fil’in adı sadece Kuran’da değil, hadislerde de geçmektedir ve bu hadislere göre İsrafil 
Kudüs’te bulunan muallâk taşı üzerinden sura üfleyerek insanlara kıyamet için çağrıda 
bulunacaktır. İslam inancında olduğu gibi Hıristiyanlıkta da İsrafil meleğinin önemli bir 
yeri vardır. İslamiyet’te sur üfleyerek kıyamet sahnelerinde yer alan İsrafil yerine, Hıristi-
yan inancında bu misyon baş melek Cebrail’e aittir. Kutsal yazılar içerisinde Tobit’te İsra-
fil’in varlığı görülmektedir. Hıristiyan ikonografisinde İsrafil genel olarak sol elinde tıbbi 
bir aletle sağ elinde şifa için taşıdığı balıkla tasvir edilmektedir. Bu çalışma kapsamında 
İsrafil meleğinin farklı konular içerisinde hangi özellikleriyle tasvir edildiği ve tarih bo-
yunca doğan üslup farklılıkları incelenerek, ikonografik olarak yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Minyatür sanatı, İsrafil, melek, ikonografi, el yazması.
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RAPHAEL İN PAINTING ART

Abstract

The purpose of this study is to analyze the artwork depicting the angel of Raphael hav-
ing different types of mission in Islamic and Christian beliefs, to evaluate the mentioned 
works iconographically, to identify the common features and differences among them. İs-
lamic miniature art which hasn’t included the linear perspective, three-dimensional fig-
ures and scientific reality has been existed in manuscripts throughout history. The art of 
miniature has become an abstract art associated with the Islam by stylizing objects in the 
way of being far from reality. As a result of intensified translation activities in the Mid-
dle Ages, the number of illuminated manuscripts has increasead, and miniature art has 
thrived quickly with the support of the upper- middle class besides government. The va-
riety of works has affected the miniature as well, and provided illustrations belonging to 
a great many such fields as religion, history, literature, astronomy, medicine, botany. It is 
seen that religious figures such as prophets and angels have been frequently depicted in 
the field of religion. Especially, Raphael being one of four great angels according to Is-
lamic belief has been widely mentioned with certain iconographic features in the works 
such as Iskendernâme, Ahvâl-i Qiyâmeh, Acaibu’l-Mahlukat and Garaibu’l-Mevcudat. The 
name Raphael hasn’t been mentioned not only in the Qur’an but in the hadits as well, and 
he will blow the trumpet from the foundation or pierced stone in Jerusalem to announce 
the day of judgment to people with regard to ones. Just as in the case of Islam, the an-
gel Raphael has played a significant role in Christianity as well. The mission of Raphael 
taking place in the doomsday screens by blowing the trumpet has been belong to archan-
gel Gabriel in Christianity. Raphael has been in Tobit, scripture. In Christian iconography, 
Raphael has generally been depicted with a medical device in his left hand and a fish for 
healing in the right hand. Within the scope of this study, it has been discussed that how 
angel Raphael is depicted in the scripture, and explicated iconographically by analyzing 
style differences which have been arised throughout history.

Key Words: Islamic Miniature, Raphael, Angel, Iconography, Manuscript.
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BABURNÂME’DE TEMEL FİİLLER ÜZERİNE NOTLAR
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Gazi Zahîreddin Muhammed Babur (1487-1530) dünya kültür tarihinin değerli bir 
parçası sayılan ve Baburnâme diye tanınan eserini ana dilinde yazmıştır. Bu mensur me-
tin Türkolojide daha çok Çağatayca diye anılan Doğu Türkçesinin şaheserleri arasında 
yer almaktadır. Babur Şah ve ardıllarının hakimiyet devrinin daha başlangıcında, bizzat 
kurucu imparatorun kaleminden çıkan bu seyahatname üzerine yapılan her türden kültür 
araştırmasının büyük Türk hükümdarının kimliği ve bu topraklarda yüzyıllarca süren ta-
rihî Türk varlığının tespiti yolunda katkısı olacağı açıktır. Biz de bu bildiriyle Baburnâme 
metnindeki temel fiiller üzerine bir inceleme sunacağız.

Dünya kültür tarihinde, dillerin temel sözcüklerini belirleme gereği, çok daha eski çağ-
larda misyonerlerin hedef aldığı toplumların dilleri için yazılan ilkel ama pratik sözlük-
ler ve konuşma kılavuzlarından beri vardır. Şüphesiz ki çağdaş dil biliminde söz varlığı-
nın (lexicon) tespiti çok daha ayrıntılı ve bilimsel bir düzeye ulaşmış hâldedir. Bir dilde 
kuşaktan kuşağa aktarılan ve insan yaşantısının en önemli kavramlarını karşılamak üzere 
kullanılagelen temel sözler tarihsel süreçte meydana gelen anlam değişmeleri bakımından 
önemli inceleme sahası yaratmıştır.

Biz Baburnâme’nin Harvard Üniversitesi yayınları arasında çıkan metin transkripsi-
yonunu (New York-Oxford 1996) ve Çağatayca metni çok zengin notlarla Türkçeye ka-
zandıran Ord. Prof. Dr. R. R. Arat’ın yayınını (Ankara 1987) esas alarak temel fiiller söz 
varlığını örnekleme yoluyla tespit edip çok anlamlılık (polysemy) zenginliğinin tahlili üze-
rinde durmak istiyoruz. Böylece hem Orta Asya’da ve Hindistan’da XVI. asrın kültür dili 
olan Doğu Türkçesi (Çağatayca) hem de bu şaheserin hükümdar müellifi hakkında dil bi-
lim esaslı bir delil meydana getirilebileceğini düşünüyoruz.

Anahtar kelimeler: Baburnâme, söz varlığı, temel fiil, anlam bilim, çok anlamlılık.
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NOTES ON BASIC VERBS IN BABURNÂME

Abstract

Ghazi Zahiruddin Muhammed Babur (1487-1530) wrote his work in his mother tongue, 
known as Baburnâme, considered a valuable part of world cultural history. This prose text 
is among the masterpieces of the East Turkish which is generally called Chagatai language 
in Turcology. It is obvious that every kind of cultural research on this travelbook, which 
emerged from the founder emperor’s pen itself, at the beginning of Babur Shah and his 
successors’ domination period, will contribute to the identification of the great Turkish ruler 
and the determination of the historical Turkish presence that lasts for centuries in these 
lands. In this report, we will present an research of the basic verbs in the Baburnâme text.

In the history of world culture there has been a need to determine the basic words 
of languages since primitive but practical dictionaries and speech guides written for the 
languages of the societies whose missionaries have been targeted by much earlier times. 
Undoubtedly, in contemporary linguistics, the detection of the vocabulary (lexicon) has 
reached a more detailed and scientific level. The basic words that have been transmitted 
from one generation to the other and used to meet the most important concepts of hu-
man life have created an important field of investigation in terms of meaning changes in 
the historical process.

We base Babunâme’s text transcription between Harvard University’s publications 
(New York-Oxford 1996) and Ord. Prof. R.R. Arat’s publication (Ankara 1987), which 
brings this work to Turkish with very rich notes, and we want to focus on the analysis of 
the polysemy richness by determining the vocabulary of basic verb by sampling. Thus, 
we think that in both Central Asia and India, East Turkish language (Chagatai) which is 
the cultural language of the 16th century and this masterpiece can be brought to linguis-
tically based evidence on the ruler’s author.

Key Words: Baburnâme, vocabulary, basic verb, semantics, polysemy.
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TEZKİRELERE GÖRE HALEP’LE İLGİSİ OLAN DİVAN ŞAİRLERİ
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Bu çalışmamızda, geçmişte önemli bir kültür merkezi olan Halep ve Halep’te doğ-
muş veya Halep’le bir şekilde ilişkisi bulunan divan edebiyatı şairlerinin hayatlarını ele 
aldık. Halep, Doğu medeniyetinin merkezi konumunda olması nedeniyle pek çok kültü-
rün buluşma noktası olmuş; böylece zamanında hem ilim alanında hem de sanat alanında 
büyük gelişme yaşamıştır. Biz de böyle bir öneme sahip bir şehrin divan edebiyatı şairle-
rini, önceden belirlediğimiz tezkirelerden hayatlarına dair bilgi verebilmek adına taradık. 
Halep’le ilgisi olan divan şairlerinin hayatları hakkında tarama yapacağımız tezkireleri ise 
Ahdî’nin Gülşen-i Şuara’sı, Beyânî’nin Tezkiret’üş Şuara’sı, Fatîn Davud’un Hâtümet’ül 
Eş’âr’ı, Kınalızâde Hasan Çelebi’nin Tezkiret’üş Şuara’sı, Sâlim Efendi’nin Tezkiret’üş 
Şuara’sı ve Sehi Bey’in Heşt Bihişt’i olarak belirledik. Çalışmamızda öncelikle Halep’le 
ilgisi olan şairlerin daha iyi anlaşılabilmesi ve yorumlanabilmesi için Halep’in tarihinin, 
coğrafyasının ve siyasi yapısının da bilinmesi gerektiğini düşünerek Halep hakkında bilgi 
verilmiş, ardından da önceden belirlediğimiz tezkirelerden yapmış olduğumuz taramalar 
sonunda tespit edebildiğimiz Halepli veya Halep’le bir şekilde münasebeti olan şairler hak-
kında bilgi verilmiştir. Halep’le ilgisi olan divan şairlerinin hayatlarını da verirken Halepli 
olan şairler, Halep’te yaşayan şairler ve Halep’te ölen şairler şeklinde bir sınıflama yap-
tık. Son olarak, tezkirelerden yaptığımız taramalarda Halep’le ilgisi olan divan şairlerinin 
hayatı hakkında bilgiler günümüz Türkçesine çevrilerek verilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Halep, Halepli Divan Şairleri, Divan Edebiyatı.
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Abstract
In this study, we have dealt with Aleppo, an important cultural center in the past and 

the lives of poets who were born in Aleppo or who poets of divan literature, who has a 
relationship with Aleppo. As Aleppo is the center of eastern civilization, many cultures 
have been meeting points; so it has made great progress both in the field of science and in 
the field of art in the past. We did a screening of poetry of divan literature of a city with 
such a precaution, in order to be able to give information about their lives from tezkires 
that we had previously determined. The tezkires we will scan about the life of the divan 
poets who are interested in Aleppo, was determined as Ahdî’s Gülşen-i Şuara, Beyânî’s 
Tezkiret’üş Şuara, Fatîn Davud’s Hâtümet’ül Eş’âr, Kınalızâde Hasan Çelebi’s Tezkiret’üş 
Şuara, Sâlim Efendi’s Tezkiret’üş Şuara and Sehi Bey’s Heşt Bihişt. In our work, first of 
all, Aleppo was given information about Aleppo considering that the history, geography 
and political structure of Aleppo should be known so that the poets who are interested in 
Aleppo can be understood and interpreted better and then we have been informed about 
the poets who are interested in Aleppo or Aleppo which we can identify at the end of the 
screenings we have made from the pre-determined tezkires. When we gave the life of 
the divan poets who are interested in Aleppo, we made a classification as poets who are 
Aleppo, poets who live in Aleppo and poets who died in Aleppo. Finally, information which 
we obtained during the screenings we made from the tezkires about the life of the Divan 
poets who are interested in Halep, has been given by translated into the modern Turkish.

Key Words: Aleppo, Divan Poets from Aleppo, Divan Literature.
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Türkçenin söz diziminde önemli ögelerden biri olan sözcük öbekleri, birbirine yapı ve 
anlam olarak bağlanan ve kendi aralarında bir bütün oluşturan iki veya daha fazla ögeden 
meydana gelen sözcükler topluluğudur. Bu sözcük öbeklerinden iyelik öbekleri zamirlerle, 
isim tamlamaları ise isimlerle kurulup her ikisi de tamlayan ve tamlanan olmak üzere iki 
temel ögeden oluşmaktadır. Bu iki öge arasına bazen başka ögeler de girebilmektedir. 
Tamlayan ile tamlanan arasına farklı işlevlerle giren bu ögelerden birisi de +{ki} biçim-
birimidir. Tarihî Türk lehçelerinden Doğu Türkçesinin (yaygın adıyla Çağatay Türkçesi) 
klasik öncesi, klasik ve klasik sonrası dönemlerine ait metinlerinde; tarihî Kıpçak Türk-
çesinin Memluk Kıpçak alanı eserlerinden bazılarında karşılaşılan ve şimdiye kadar üze-
rine çok fazla bir şey söylenmeyen bu biçimbirimin kökeni, öbeğe kattığı anlam ve işlevi 
bu bildirinin konusunu oluşturmaktadır.

Yukarıda sözü edilen sözcük öbeklerindeki bu biçimbirimli kullanım, tespit edebildi-
ğimiz kadarıyla Doğu Türk yazı dili alanına ait manzum metinlerde görülürken Memluk 
Kıpçak Türkçesi alanında sözlük olmasının yanı sıra konuşma kılavuzu özelliği göste-
ren ve içinde günlük konuşma diline ait 200’e yakın Türkçe cümle barındıran Ed-Dürre-
tü’l-Mudiyye fi’l-lügati’t-Türkiyye adlı eserde de geçmektedir. Manzum metinlerde baş-
langıçta ölçü gereği kalıbı tamamlama adına kullanılmış olabileceği düşünülen bu yapının 
konuşma diline ait örnek cümlelerde de görülmesi, yapı ve anlam olarak farklı bir açıkla-
maya gidilmesi gerektiğini göstermektedir. Bildiri metninde bütün bu örnekler tek tek sı-
ralanıp karşılaştırılarak +{ki} biçimbirimli öbeklerin yapı ve anlam açısından benzer veya 
farklı yönleri ortaya konacaktır. Ayrıca söz konusu tarihî Türk lehçelerini devam ettiren 
çağdaş Türk lehçelerinde söz dizimi açısından benzer kullanımların olup olmadığı da ça-
lışmamızda değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: iyelik öbeği, isim tamlaması +{ki} biçimbirimi, Doğu Türkçesi, 
Memluk Kıpçak Türkçesi.
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MORPHEME OF + {Kİ} WHICH ENTRIES BETWEEN GENITIVAL AND 
COMPLETION IN GROUP OF POSSESSIVE AND COMPOUND NOUNS IN 

HISTORICAL TURKISH DIALECTS

Abstract

Groups of word, one of the important elements of the Turkish syntax, connected to 
each other in structure and meaning and among themselves forming a whole formed from 
two or more items is a collection of words. Group of possessive from groups of word with 
pronouns these two elements can sometimes enter other elements between. Completion of 
the one element into the different functions between the determinant morpheme of + {ki}.

Eastern Turkish (Chagatai Turkish) of historical Turkish dialects of the pre-classical, 
classical and post-classical period in the text; some of the works of field of Mameluke 
Kipchak encountered in and pretty much anything unsaid so far on origin of this mor-
pheme, the meaning and function of the heap to the floor are the subject of this paper.

Using of this morpheme of + {ki} in the above-mentioned groups of word, as far as 
we can determine, it is seen in verse texts of field of Eastern Turkish, and in addition to 
being lexicographical speaking guides showing feature in field of Mameluke Kipchak 
and in colloquial Turkish sentences of close to 200 hosts in Ad-Durret-al-Mudiyye fi’l-lu-
gati’t-Türkiyye.

Rhythm the initial text should be in verse which might be used to complete the mold 
behalf Sample sentences also be seen in the structure of the spoken language shows the 
need to go to a different explanation as to structure and meaning. In paper, individually 
sorted and comparing the text in all these examples morpheme of + {ki} of these groups 
of similar or different aspects will be set forth in terms of structure and meaning. In pa-
per whether the use will be evaluated, in terms of syntax similar historical Turkish dia-
lects also pursuing the case in modern Turkish dialects.

Key Words: group of possessive, compound nouns, morpheme of + {ki}, Eastern 
Turkish, Mameluke Kipchak Turkish.
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TÜRKİYE VE DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİNE WEB 
SAYFALARININ HABER İÇERİKLERİNE YÖNELİK BETİMLEYİCİ BİR 

ANALİZ

Uzm. Fatih ERKEN

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

ftherken@mail.com

Bu çalışmanın amacı Türkiye ve Dünyanın en iyi üniversitelerinin web sayfalarında 
yayınlanan haber içeriklerinin analizini yapmak, bu yolla web sayfalarında yayımlanan 
içeriklerin eğilimlerini kurumsal iletişim açısından belirlemektir. Nicel ve betimsel tara-
maya dayalı çalışmada, sistematik rastsal örnekleme yöntemi ile toplam 198 haber seçi-
lerek analiz edilmiştir. İncelenen üniversitelerin seçiminde British Quacquarelli Symonds 
tarafından yayınlanan “QS World University Rankings”in 2017 yılı üniversite başarı sıra-
laması dikkate alınmıştır. Bu kapsamda tespit edilen üniversitelerin web sayfalarında ya-
yınlanan haber analizi için “Kodlama Formu” oluşturulmuştur. Söz konusu haber metin-
leri içerik analizi yapılarak, web sitelerinin kimliği hakkında tanımlayıcı bilgi, ön plana 
çıkan görsel içerikler, haberin konusu ve içeriği kapsamlı şekilde incelenmiştir. Elde edi-
len veriler, yüzde ve frekansa dayalı bir şekilde yorumlanmış, tablo gösterimine yer veril-
miştir. Elde edilen verilere dayalı olarak analize konu edilen üniversitelerin sıklıkla Bilim/
Teknik/Sergi/Konferans; Akademisyen ve Öğrenci görsellerine yer verdikleri tespit edil-
miştir. Yine en fazla yayının Bilimsel Gelişmeler/Konferanslar/Buluşlar; Ödüller/Başa-
rılar/Anlaşmalar; Sportif/Kültürel/Bilimsel Etkinlikler olduğu saptanmıştır. Mevcut ana-
lizlerden yola çıkılarak web sayfalarında yayınlanan haber içerikleri, görünüş ve yayın 
yönelim unsurları kurumsal iletişim bağlamında değerlendirilerek öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal İletişim, Haber, Bilim, Üniversite
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A DESCRIPTIVE ANALYSIS OF THE NEWS CONTENT OF TOP TURKEY 
AND THE WORLD UNİVERSİTİES’S WEB PAGES

Abstract

The purpose of this study is to analyze the news content of the best universities of 
Turkey and the World and publish the content on the web pages in this way. In the study 
based on quantitative and descriptive scanning, a total of 198 news items were selected 
and analyzed by systematic random sampling method. In the selection of the universities 
examined, the rank order of university success in 2017 published by “QS World University 
Rankings” published by British Quacquarelli Symonds every September was taken into 
consideration. Within this scope, “Coding Form” has been formed for the news analysis 
of the universities that are identified on the web pages. By analyzing the news texts, the 
descriptive information about the identity of the web sites, the visual content in the fore-
ground, the news topic and the contents have been examined in a comprehensive way. The 
obtained data are interpreted on the basis of percentage and frequency, and table display 
is given. Based on the obtained data, it has been determined that the universities subject 
to the analysis frequently include Bi-lim / Technique / Exhibition / Conference, Acade-
mician and Student images. Again the most published Scientific Developments / Confer-
ences / Inventions; Award-s / Success / Agreements; Sportive / Cultural / Scientific Ac-
tivities. Proposals are presented in the context of news contents published on web pages, 
profile and publishing direction of corporate communication by way of existing analyzes.

Key Words: Corporate Communications, News, Science, University
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MEMLÜKLER DÖNEMİNDE KÂRİMÎ TÜCCARLAR VE ŞEKER TİCARETİ

Yrd. Doç. Dr. M. Fatih YALÇIN

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

fatih.yalcin@bilecik.edu.tr

Ortaçağ’ın önde gelen tüccar grubu olan Kârimîler, Memlükler döneminde (648-
923/1250-1517) Kahire, Şam ve Hicaz’da iktisadî ve sosyal alanlarda önemli roller üst-
lenmişlerdir. Kızıldeniz’den Çin’e kadar uzanan ticarî ilişkileri ile dikkat çeken Kârimî-
ler, X. yüzyıldan itibaren tarih sahnesindeki yerlerini almışlardır. Memlükler döneminde 
güçlerini daha da artıran Kârimî tüccarlardan bazıları, büyük servetleri ile şöhret bulmuş 
hatta zaman zaman devlete borç verebilecek güce ulaşmışlardır. Devletin askerî teşkilatını 
ayakta tutan köle ticareti yanı sıra baharat, şeker, tekstil, kereste ve tahıl gibi ürünlerin ti-
caretinde de oldukça etkili bir konumda yer almışlardır. Hatta özellikle XIV. yüzyılda ti-
carî faaliyetleri yanı sıra sahip oldukları şeker imâlathâneleri sayesinde şeker üretiminde 
de önemli bir payı haizlerdi. Böylece Kârimî tüccarlar, hem devletin ihtiyaç duyduğu şe-
ker ihtiyacının çok büyük bir kısmını karşılıyor hem de bunun ticaretinde büyük paralar 
kazanıyordu. Ancak XV. yüzyılın sonlarına doğru ekonomik krizler, sultanların müdaha-
leleri ve devletin uyguladığı politikalar başta olmak üzere dâhilî ve haricî muhtelif sebep-
ler dolayısıyla iktisadî güçlerini kaybeden bu tüccar grubu, tarihe karışmıştır. Ortaçağ’da 
gıda sektörü dışında Mekke’ye gönderilen hediyeler arasında da yer alan şeker, tedavi 
amaçlı da kullanılmaktaydı. Bu bildiride, yaklaşık 5 yüzyıl boyunca ticarî faaliyette bu-
lunan Kârimîlerin, zirveye çıktıkları ve gerileyerek etkilerini kaybettikleri Memlükler dö-
neminde şeker üretimi ve ticaretindeki rolleri, şeker ticaretinde öne çıkan isimler ve şe-
ker ticaretinde zayıflamalarına neden olan faktörler ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Memlükler, Kârimîler, Şeker, Ticaret, Tüccar
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THE KARIMI MERCHANTS AND SUGAR TRADE IN MAMLUK PERIOD

Abstract

Karimis- the prominent merchant group of the Middle Ages- have played an import-
ant role in the economic and social life in Cairo, Damascus and Hijaz during the Mam-
luk era (648-923/1250-1517). These merchants, who stand out with a trade web that ex-
tended from the Red Sea to China, have taken their place in history from tenth century 
onwards. Their power has especially increased during the Mamluk era and some of them 
have become known for their tremendous wealth to the extent that they could give loans 
to the government. Alongside slave trade, which sustained the military institution of the 
state, they were very active in spice, sugar, textile, timber, and grain trade. In the 14th 
century, they even had a considerable share in sugar production, thanks to the sugar fac-
tories they owned. In this way, the Karimis both supplied most of the state’s sugar need 
and also made lots of money by sugar trade. However, towards the end of the 15th cen-
tury, economic crises, interference of sultans, policies implemented by governments, and 
other internal and external factors led to the decline and eventual demise of this merchant 
group. In the Middle Ages, sugar was among the goods that were sent as gift to Mak-
kah and it was also used for medical treatment purposes. This paper will discuss the role 
of Karimi merchants – who engaged in trade over five centuries- in the Mamluk period 
where they first reached the peak and then decayed in terms of their role in sugar produc-
tion and its trade, prominent people in sugar trade, and factors that led to their decline in 
terms of sugar production.

Key Words: Mamluk, Karimis, Sugar, Trade, Merchant
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ÜSTBİLİŞSEL YÖNLENDİRMENİN PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK 
YANSITICI DÜŞÜNME BECERİSİ ÜZERİNE ETKİSİ
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Özet

Yönlendirme, öğrencilerin problem çözme süreçlerini düzenlemelerine destek olan ve 
bu süreçlere rehberlik eden bir yöntemdir. Bu yöntemdeki amaç, öğrencilerin dikkatinin 
problem çözme süreçlerinin özel açılarına odaklanmasını sağlamaktır. Üst bilişsel yön-
lendirme ise, yansıtmayı aktive eden veya problem çözme sürecini destekleyen stratejile-
rin kullanımı anımsatan dışsal uyarıcılardır. Bu bağlamda, araştırmanın amacı, üst bilişsel 
yönlendirmenin 7. sınıf öğrencilerinin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme be-
cerileri üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırma öntest - sontest kontrol gruplu yarı de-
neysel modele göre tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016–2017 eğitim öğ-
retim yılı bahar döneminde Elazığ ilinde bir ortaokulun 7. sınıflarında okuyan 69 öğrenci 
oluşturmaktadır. Deneysel süreçte, dersler deney grubunda (n=35) üst bilişsel yönlendirme 
etkinlikleriyle işlenmiştir. Kontrol grubunda (n=34) ise var olan normal sürecin devam 
etmesi sağlanmıştır. Verilerin toplanmasında “Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Dü-
şünme Becerisi Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler bağımlı ve bağımsız örneklemler t-testi ile 
analiz edilmiştir. Verilerin analizinden elde edilen bulgulara göre, deneysel uygulamalar 
sonrasında, deney grubundaki öğrencilerin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme 
beceri düzeylerinin kontrol grubundaki öğrencilere göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu 
görülmüştür. Elde edilen bulgular ışığında üst bilişsel yönlendirme etkinlikleri ile araş-
tırma yapacaklara yönelik öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Yönlendirme, üst bilişsel yönlendirme, yansıtıcı düşünme, prob-
lem çözme, matematik öğretimi
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THE INFLUENCE OF METACOGNITIVE PROMPTING ON REFLECTIVE 
THINKING SKILL TOWARDS PROBLEM SOLVING

Abstract

Prompting is an instructional method for guiding and supporting the regulation of the 
learner’s problem solving processes. The main goal of the method is to focus the learn-
er’s attention on specific aspects of his or her own problem-solving process. Metacogni-
tive prompting is an externally generated stimulus that activates reflective cognition, or 
evokes strategy use with the objective of enhancing a learning or problem-solving pro-
cess. In this context, the purpose of this study was to investigate the influence of metacog-
nitive prompting on 7th grade students’ reflektive thinking skill towards problem solving. 
The research has been designed as the pre-test post-test control group quasi-experimental 
design.The research participants were composed of 69 seventh grade students attending 
a middle school in Elazığ in the spring term of 2016-2017 academic year. Metacognitive 
prompting activities were used experimental group (n=35) and there was no intervention 
for the control group (n=34). Data was collected using a “Reflective Thinking Skill Scale 
Towards Problem Solving”. Data was analyzed by performing a t-test for dependent and 
independent samples. According to the results of the data analysis, at the end of the inter-
ventions, it was seen that the reflective thinking skill levels towards problem solving of 
the experimental group students were significantly higher than the attitudes of the control 
group students. In light of the findings of this study, the researchers have developed sugges-
tions for those who are to conduct further research on metacognitive prompting activities.

Key Words: Prompting, metacognitive prompting, reflective thinking, problem solv-
ing, mathematics teachin
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Özet

Ev ödevi öğretmenlerin öğrencilerden genellikle sınıf ortamı dışında yapmalarını is-
tedikleri görevlerdir. Matematik ödevi bir öğrencinin akademik becerilerini geliştirmek 
için kullanılabilir. Ayrıca, matematik dersinde ev ödevi çok sıklıkla kullanılan bir araç-
tır. Alan yazın incelendiğinde, yurt dışında matematik ödevleriyle ilgili birçok araştırma 
yapılmasına rağmen, Türkiye’de matematik ödevleriyle ilgili çalışmaların oldukça sınırlı 
olduğu görülmektedir. Bu bağlamda yapılan araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin 
matematik dersindeki ödev alışkanlıklarını sınıf seviyesi ve cinsiyet değişkenlerine göre 
incelemektir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma, 2016-2017 
öğretim yılı bahar döneminde Elazığ’da bulunan bir ortaokulda 5-8. sınıf seviyelerinde 
öğrenim görmekte olan toplam 295 öğrenci ile yapılmıştır. Öğrencilerin matematik der-
sindeki ödev alışkanlıklarını değerlendirmek amacıyla veriler Özcan ve Erktin (2013) ta-
rafından geliştirilen “ Matematik Ödev Alışkanlıklar Ölçeği ” ile toplanmıştır. Matematik 
Ödev Alışkanlıklar Ölçeğinin öğrencilere yönelik formu 16 maddeden ve üç alt boyuttan 
oluşmaktadır. Elde edilen veriler, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve t testi ile ana-
liz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, sınıf düzeyi ve cinsiyet açısından ortaokul öğ-
rencilerinin matematik dersindeki ödev alışkanlıkları arasında anlamlı farklılıklar olduğu 
ortaya çıkmıştır. Bulgulara dayalı olarak, öğrencilerin cinsiyetlerine göre matematik der-
sindeki ödev alışkanlıkları incelendiğinde kız öğrencilerin lehine anlamlı bir farklılık ol-
duğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında matematik ödevleriyle ilgili araştırma 
yapacak araştırmacılara yönelik öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Ödev alışkanlığı, ev ödevi, matematik öğretimi, ortaokul
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THE INVESTIGATION OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS’ MATHEMATICS 
HOMEWORK RELATED BEHAVIORS

Abstract

Homework is defined as out of school tasks given by teachers to students. Mathemat-
ics homework may be used to improve a student’s academic skills. Also, homework is a 
widely used educational instrument in mathematics. Though the international literature 
contains many studies investigating mathematics homework, there are a limited number 
of studies conducted on this matter in Turkey. In this context, the purpose of this study 
was to investigate the middle school students’ mathematics homework related behaviors 
regarding their grade level and gender. Relational survey method was used in this study. 
The research sample were composed of 295 students, being in the grades from between 
5 - 8th, determined from a middle school in Elazığ in the spring term of 2016 - 2017 ac-
ademic year. The “ Mathematics Homework Behavior Scale ” developed by Özcan and 
Erktin (2013) was used for measuring the mathematics homework related behaviors of 
students in collection of the quantitative data for the study. The student form of the scale 
consisted of 16 items with three dimensions. ANOVA and t-test were employed to analyze 
data. The results of the study indicated that, there were significant differences in middle 
school students’ mathematics homework related behaviors points of view grade and gen-
der. The results of the study showed that middle school students’ mathematics homework 
related behaviors significantly differed based on gender favoring female participants. In 
light of the findings of this study, the researchers have developed suggestions for those 
who are to conduct further research on mathematics homework.

Key Words: Homework behavior, homework, mathematics teaching, middle school
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Özet

Osmanlının son dönemlerinde yaşanan siyasi, iktisadi, sosyal ve ailevi buhranlar üze-
rine birçok düşünür kafa yormuş ve çözüm için çeşitli düşünce akımları (Osmanlıcılık, 
Batıcılık, Türkçülük ve İslamcılık) adı altında çare yolları aramışlardır. Salahaddin Asım 
da o dönemde mevcut problemlere çözüm arayan düşünürlerden birisidir. O, bu düşünce 
akımlarından birini tam anlamıyla benimsemek yerine bir terkibe girişmiştir. Buradan ha-
reketle modernist İslamcı olarak adlandırılabilecek Salahaddin Asım, toplumunun sosyal 
sıkıntılarının başında, kadınların toplumdaki yerini görür. Osmanlı toplumunda kadınlar, 
din ve geleneksel bazı kısıtlamalara sahipti. Salahaddin Asım’ın gerek Sırat-ı Mustakim 
gerek İçtihad’da yayınlanan yazıları da genel olarak bu soruna odaklanır. Bu yazılarından 
farklı olarak “Osmanlıda Kadınlığın Durumu” adlı kitabında da, cinsel bir nesne olarak 
kadın ve karılaşmak, tesettür, nikâh ve talak, birden fazla kadınla evlenme, sevicilik, ca-
riye, odalık, görücülük, hülle, çayır ve mesire hayatı, kısmet avcılığı, kadına yönelik şid-
det gibi konular üzerinde durur. Salahaddin Asım’ın dikkat çeken yönü, onun feminizmin 
öncüsü sayılabilecek görüşlerindedir. Ayrıca o, kadının toplumdaki hak etmediği yerinin 
kaynağı olarak, hem dini göstermektedir, hem de bu duruma çözüm olarak İslami öğre-
tilerin iyi anlaşılması gerektiğini savunmaktadır. Asım, toplumdaki kadının mevcut kötü 
durumunun sebebi olarak dini göstermektedir ancak bu dini öğretilerin, İslam’ın çarpıtıl-
mış öğelerinden kaynaklandığını belirtir. İslam’ın o dönemki mevcut halinden memnun 
olmayan Salahaddin Asım’ın burada daha çok reformist İslamcılığı ön plana çıkmaktadır. 
Bu çalışmada da Salahaddin Asım’ın kadının durumu ile ilgili görüşleri ve düşünce ya-
pısı ele alınmaya çalışılacaktır. Ayrıca dönemi için bir feminist olarak nitelendirilmesine 
olanak sağlayan kadın haklarını savunan görüşlerine yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Sırat-ı Mustakim, İçtihad, Kadın, Eğitim, Nikâh.
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SALAHADDIN ASIM AND THE SITUATION OF WOMEN IN OTTOMAN

Abstract

Many thinkers were contemplating of bringing a solution to the political, social, famil-
ial and economic crises lived in the last period of the Ottoman Empire. They were search 
for the solution under the name of various thought currents (Ottomanism, Westernism, 
Turkism and Islamism). Salahaddin Asım is also one of the thinkers who are looking for 
a solution to the problems at that time. Instead of fully adopting one of these currents of 
thought, he has make on a composition. From this point, Salahaddin Asım, who can be 
called modernist Islamist, indicates that the situation of women in society is at the base 
of social problems of society. Women in the Ottoman society was shaped by religion and 
traditional restrictions. Salahaddin Asım focuses on this problem in his writings at Sırat-ı 
Mustakim and Ijtihad of journal. In the book titled “The State of Women in the Ottoman 
Empire”, which is different from these writings, he focuses on issues that women as sex-
ual object, sexuality, deceit, marriage and talak, marriage with more than one woman, 
concubine, violence. The remarkable aspect of Salahaddin Asım is in his views that it 
can be regarded as a pioneer of feminism. Moreover about misery of women in the so-
ciety he asserts that Religion is both a cause and a solution. From thıs point, the correct 
understanding of Islamic teachings is important. Asim argues that the position misery of 
women within society is based on religion, but these religious doctrines are more derived 
the distorted elements of religion. Salahaddin Asım, who is dissatisfied with the pioneer 
situation of Islam, is one of particular of reformist Islamism. In this study, it will be tried 
to be handled Salahaddin Asım’s views on the woman’s situation and women’s rights. 
Moreover it will be included frame of mind which allows him to be described as a fem-
inist for that period.

Key Words: Ottoman, Sırat-ı Mustakim, Ijtihad, Women, Education, Marriage.
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ŞİİRLE AKTARILAN TARİHİ BİLGİ; KELÎM-İ KÂŞÂNÎ
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İnsanlık tarihinin en vazgeçilmez ve daima insanoğlunun merakını celbeden unsur-
lardan birisi olan bilgi, muhtelif şekillerle asırlar boyu kabilelerden medeniyetlere kadar 
taşınmıştır. Her medeniyet edindiği bilgiye kendi tecrübelerinden yola çıkarak yenilerini 
eklemiş ve insanlığın elindeki bilgi birikimi genişlemiştir. Çeşitli yollarla ve birçok bi-
lim alanında aktarılan bilgi, günümüz bilim insanlarının çalışmalarına kaynaklık etmiş ya 
da mevcut bilgileri destekleyen unsurlar haline gelmiştir. Bu bağlamda bilgiye ulaşma-
mızı sağlayan ögeler arasında edebiyat ve şiir de yer almaktadır. Temelde nazım ve nesir 
olmak üzere mesnevi, kaside, gazel, kıta, hikâye, roman gibi çeşitli yazılı anlatım türleri 
bulunan edebiyat alanı da bilgiye kaynaklık eden, bilgiyi taşıyan veya besleyen yollardan 
biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu çalışmada şiir yolu ile aktarılan tarihi bilgilere değinilerek Hindistan coğrafyasında, 
Bâbürlü hükümdarı Şah Cihan döneminde yaşayan; Farsça şiir söyleyip bir divan tertip 
eden İranlı şair Kelîm-i Kâşânî’nin (ö. 1601/1651) kaside, mesnevi ve gazel türünde ka-
leme aldığı şiirlerinin bulunduğu eserinde yer alan ve tarihi bilgilere kaynaklık eden kasi-
deleri dikkate alınmıştır. Şairin, çeşitli başlıklarla kaleme aldığı kaside ve mesnevilerinde 
yaşadığı döneme ışık tuttuğu, birtakım tarihi hadiseler, Şah Cihan’ın nasıl bir yönetici ol-
duğu ve o günkü Hindistan hakkında muhtelif bilgiler aktardığı izlenmiştir. Söz konusu 
eserde şairin sade ve akıcı bir dille kaleme aldığı 590 gazel, 39 kaside, 24 mesnevi ve çe-
şitli sayılarda makta, terci-i bend, terkib-i bend ve rubaileri bulunmaktadır. Gazelleri, gazel 
nazım türünün özellikleri çerçevesinde âşıkane bir içeriğe sahip iken; kasidelerinde pey-
gambere naat ile başlayıp ardından Hindistan padişahı Şah Cihan’a övgüde bulunduğu; 
Hindistan ve bazı şehirler hakkında bilgi aktardığı; Dekken ve Belh şehirlerinin fethi, 
Şah Cihan sarayı ve mescidinin yapılış tarihi ile ilgili bilgi verildiği; aynı asırda yaşadığı 
Ruhu’l-Emîn mahlaslı bir şairi, Şehzade Şahnevâz Hân’ın malikânesi, Keşmir, Safapûr, 
Lahor ve Cihanabâd saltanat kitabelerini konu edinen şiirlerinin olduğu göze çarpmaktadır.

Çalışmanın temel amacı; bilgi dünyasına katkı sağlayan şiirleri bulunan Kelîm-i 
Kâşânî’nin eserinde tespit edilen kasidelerin genel çerçevede ele alınması ve alanda ça-
lışmalar yürüten bilim insanlarına kazandırılmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Şiir, tarihi bilgi, Şah Cihan, Kelîm-i Kâşânî.
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HISTORICAL KNOWLEDGE THAT TRANSMITTED BY THE POETRY: 
KELÎM-İ KÂŞÂNÎ

The most indispensable of human history and always one of the components of the 
curiosity of mankind is the information that has been moved from the tribes to the civili-
zations for centuries. The knowledge that every civilization acquires from its own expe-
riences has added newness and the knowledge of humanity has expanded. The informa-
tion, which has been transmitted in various ways and in many scientific fields, has become 
a source for the work of today’s scientists or a supporting element of existing informa-
tion. Literature and poetry are also included in this context. The literary field, which has 
various types of written expression, basically prose amd verse, such as mathnawi, ode, 
ghazal, continent, story, novel comes out as a way of the source of information, bearing 
or nourishing knowledge.

In this study, the historical information conveyed through poetry is mentioned, and in 
the geographical region of India, Iranian poet Kelîm-i Kâşânî (d.1601/1651) who lived 
in the period of Shah Jahan that was the ruler of the Babur, said Persian poetry and ar-
ranged a diwan that contained ode, mathnawi and ghazal, the odes that source of histor-
ical events were taken into account. It is observed that the poet, with various titles, kept 
a light on the revolutions he had experienced in the ode and mathnawies, some historical 
historians, how Shah Jahan was a ruler and transmitted various information about India. 
In his work, there are 590 ghazal, 39 odes, 24 mathnawi and various numbers of maqta, 
terci-i bend, terkib-i bend and quatrains which the poet written with a simple and fluent 
language. While ghazals have a amative content in the framework of the features of the 
ghazal poetry, in the odes firstly starting with praised for prophet, praised for Indian ruler 
Shah Jahan; information about India and some cities; the conquest of the towns of Dekken 
and Belh, the date of the construction of the Shah Jahan’s palace and the mosque; a poet 
whose soubriquet was Ruhu’l-Emîn has lived in the same century, and the estate of She-
hzade Shahnevâz Hân, Kashmir, Safapour, Lahore and Cihanabâd attracted the attention.

The main aim of this study; in the work of Kelîm-i Kâşânî that contributing to the 
world of knowledge is, dealing with determinated odes in general framework and bring-
ing for the scientists that working on this field.

Key Words: Poetry, historical knowledge, Shah Jahan, Kelîm-i Kâşânî.
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OSMANLI-İRAN HUDUT BOYLARINDA AŞİRET, DEVLET VE SİYASET: 
CAF KÜRT AŞİRETİ VE REİSLERİ ASİ MAHMUT PAŞA MESELESİ

Fehminaz ÇABUK
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Osmanlı-İran hudut boylarındaki Kürt aşiretleri, üzerinde yaşadıkları stratejik toprak-
lardan dolayı devletlerarası ilişkilerden hem etkilenmiş hem de bu ilişkileri etkilemişlerdir. 
Kürtleri tarihte bu denli önemli kılan da yine bu topraklardır. İki devlet arasında stratejik 
bir öneme sahip hudut topraklarından biri de Caf Kürt aşiretinin ikamet ettiği Süleyma-
niye Sancağı idi. Süleymaniye topraklarını hâkimiyeti altına almak isteyen İran, Baban 
Emirliği üzerinde yürüttüğü siyasetin aynısını 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Caf 
Aşireti üzerinde yürütmeye çalışmıştır. İran hükümeti, bu iş için hususi olarak Sine hâki-
mini ve İran memurlarını vazifelendirmiştir. İranlı mahalli yöneticiler, Caf reislerine çe-
şitli vaatlerde ve mükâfatlarda bulunarak aşireti kendi taraflarına çekmeye çalışmışlardır. 
İran’ın Osmanlı tebaası olan bir aşirete böyle bir yaklaşımda bulunması iki devlet ara-
sında diplomatik krizlere neden olmuştur. Osmanlı tebaası olan Caf aşireti de hudutta ra-
hat durmayıp sürekli İranlılarla iletişim halinde olmuşlardır. Bu durumdan rahatsız olan 
Osmanlı Devleti, Caf aşiretini ve reislerini her daim gözetim altında tutmuştur. Ancak 
Caf aşiretinin İran’ın Sine Eyaletinde akrabaları ve yaylaklarının olması durumu zorlaştır-
maktaydı. Caflılar, iki devlet arasında yıllarca süren toprak ve güç mücadelesinden kendi 
menfaatlerine uygun olarak istifade etmeyi çok iyi bilmişlerdir. Caf beyleri, tabi olduk-
ları merkezi ve mahalli hükümetlerle anlaşmazlığa düştüklerinde diğer devletin toprak-
larına sığınarak tebaası oldukları devlete başkaldırmaktan geri durmamışlardır. Bu bey-
lerden biri de babasından sonra “Paşa” unvanıyla Gülanber kazasına Kaymakam olarak 
atanmış olan Mahmut Paşa idi.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, İran, Hudut Boyları, Kürtler, Caf Aşireti
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TRIBE, STATE AND POLITICS IN THE OTTOMAN-IRAN BORDER: CAF 
KURDISH TRIBE AND THEIR CHIEF REBEL MAHMUT PASHA SUBJECT

Abstract

Kurdish tribes in the Ottoman-Iranian border both it affected and influenced by in-
terstate relations because of the strategic territories they lived on. These lands make the 
Kurds important in the history. One of the boundaries of the region, which has a strate-
gic prescription between the two states, was Suleymaniye Sandjak, where Caf Kurdish 
tribe resided. Iran, who wanted to take Suleymaniye’s lands under control, tried to carry 
out the same politics on the Baban Emirate on the Caf Tribe since the second half of the 
19th century. The Iranian government, in particular, has appointed Sine ruler and Iranian 
officials for this work. Iranian’s local administrators have tried to attract Caf’s chiefs with 
various promises and rewards. Iran’s such an approach to a tribe that was an under the 
domination of Ottoman led to diplomatic crisis between the two states. The Caf tribe, un-
der the domination of the Ottoman, was not comfortable in the border, they constantly in 
contact with the Iranians. The Ottoman State, who is uncomfortable with this situation, 
has kept the Caf tribe and chiefs under constant supervision. However, make the situation 
difficult was the Caf tribe have relatives and arcs in the Sine Province of Iran. The Caf 
tribe knew very well to take advantage of it in accordance with its own interests of their 
land and power struggle continuing for many years between in the two states. Caf lead-
ers were not to hesitate to taken shelter in other state lands when they fall into disagree-
ment with their central and local governments. One of these leaders was Mahmut Pasha, 
who was appointed as the District Governor to Gülanber’s district with the title of “Pa-
sha” after his father.

Key Words: Ottoman, Iran, Border, Kurds, Caf Tribe



63

I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME 
SÜRECİ VE DANIŞMAN ÖĞRETMEN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Fikret ALINCAK
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Eğitim sisteminin en önemli unsuru hiç şüphesiz öğretmendir. Eğitimin bütün süreçle-
rinin işleyişi ve verilen hizmetin niteliğini belirleyen en önemli öğe öğretmendir. Bu ne-
denle eğitim kalitesi denildiğinde il akla gelen öğretmenin yeterliği ve kalitesidir. Bu yüz-
den öğretmen yetiştirme, eğitimin bütün bileşenleri dikkate alındığında hayati bir öneme 
sahiptir. Dolayısıyla öğretmenlik evresinin ilk dönemini çok önemli olmakla birlikte, aday-
lık dönemi öğretmen adayını mesleğe hazırlamada önemlidir.

Özellikle aday öğretmenin bu süre zarfında mesleğini benimsemesi ve kabullenmesi 
en önemli aşamalarından birisidir. Aday öğretmen yetiştirme süreci, Milli Eğitim Bakan-
lığı’nın 02.03.2016 tarihli oluru ile yürürlüğe girmiştir. Buna göre aday öğretmenlerin 
adaylıklarının ilk 6 ayında görevlendirildiği okulda; okul yöneticileri ve danışman öğret-
menin nezaretinde gerçekleştirildiği bir uygulamadır. Bu uygulama ile aday öğretmen-
ler 6 aylık süreçte derse bağımsız olarak değil de danışman öğretmenin gözetimi altında 
derse girmektedir. Böylece danışman öğretmen aday öğretmene kendi deneyim ve tecrü-
belerini aktarabilmektedir.

Bu çalışma, Beden eğitimi öğretmenlerinin aday öğretmen yetiştirme süreci ve danış-
man öğretmen özelliklerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada aday öğret-
menlerin; Aday öğretmen yetiştirme süreci hakkında genel olarak düşünceleri, aday öğ-
retmenlere danışmanlık yapan öğretmende bulunması gereken özellikler, aday öğretmen 
yetiştirme sürecinde karşılaşılan sorunlar, aday öğretmen yetiştirme sürecinin yararları, aday 
öğretmen yetiştirme süreci ile ilgili önerilerinin neler olduğu belirlenmeye çalışılmıştır.

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan durum çalışması yöntemi kullanılarak 
Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapmakta olan 30 aday be-
den eğitimi öğretmeninden elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi ile çözümlenecektir.

Anahtar Kelimeler: Aday öğretmen, öğretmen yetiştirme, danışman öğretmen, be-
den eğitimi.
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INVESTIGATION ON CANDIDATE TEACHER TRAINING PROCESS OF 
PHYSICAL EDUCATION TEACHERS AND CONSULTANT TEACHER 

CHARACTERISTICS

The most important element of the education system is undoubtedly the teacher. The 
most important element that determines the functioning of all the processes of education 
and the quality of the service provided is teacher. For this reason, when the quality of edu-
cation is considered, the first thing occured is qualification and quality of teacher. Teacher 
training therefore has a vital importance when all components of education are taken into 
account. Therefore, with the first period of the teaching phase being very important, prepa-
ration process is important to prepare the candidates for the profession.

Especially during this period it is one of the most important phases for the candidate 
teacher to adopt and accept his profession. Candidate teacher training process has been 
put into effect by the Ministry of National Education on 02.03.2016. According to this, in 
the school where candidate teachers are assigned for the first 6 months; it is an applica-
tion which is realized in the supervision of school administrators and advisors. With this 
practice the candidate teachers attend classes under the supervision of the advisor, not in-
dependently, in the course of 6 months. So that the advisor is able to transfer his/her own 
experience to the candidate teacher.

This study is conducted in order to survey the teacher training process and the fea-
tures of advisor of Physical Education teachers. In the study the ideas of candidate teach-
ers about the training process of candidate teachers, the qualities that advisors should 
have, the problems that are met while training candidate teachers, the benefits of candi-
date teacher training process, the suggestions concerning candidate teacher training pro-
cess are tried to be determined.

In the research, using the case study method which is one of the qualitative research 
methods ,the data obtained from 30 candidate physical education teachers who are work-
ing in the schools affiliated to Gaziantep National Education Directorate will be analyzed 
by content analysis method.

Key Words: Candidate teacher, teacher training, advisor, physical education.
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1980’li yılların başlarında finansal sektör içinde ve özellikle bankacılık sektöründe 
modernizasyon ve yeniden yapılandırma süreci başlamıştır. Bu değişim süreci içerisinde 
hızlı gelişen teknolojik gelişmeler, bankacılık sektörü ile birlikte finansal piyasalarda ya-
şanan küreselleşmeler, finans kurumları arasında artan rekabet, ödeme sistemlerindeki ye-
nilikleri, yeni finansal hizmetleri, araçları ve aracıları ortaya çıkarmıştır. Finansal piyasalar 
açısından önemli olan bu gelişmeler finansal yeniliklerin ortaya çıkmasına neden olmuş-
tur. Bu bağlamda finansal yenilik kavramı en basit anlamıyla yeni finansal kurumlar, pi-
yasalar, teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan çeşitli finansal araçlar ve hizmetler 
olarak tanımlanabilir. Finansal yenilikler sayesinde bankacılık sektöründe hızla artan oto-
matik para çekme makinaları (ATM’ler), Elektronik fon transferi (EFT) gibi araçlar veya 
sistemler, swap işlemleri, repo işlemleri, vadeli döviz işlemleri, yeni yatırım araçları, ban-
kamatik kartları, kredi kartları, uzmanlık alanlarına göre oluşturulmuş kredi çeşitleri gibi 
finansal ve teknik yenilikler daha geniş müşteri kitlesine ulaşılmaya, işlem maliyetleri-
nin azaltılmasına, finans kesiminde bilgiye daha kolay ulaşılarak verimliliğin artırılma-
sına katkı sağlayabilir. Bu çalışmada, finansal yenilikler incelenmiş ve bu yeniliklerin ban-
kacılık sektörü üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu kapsamda çalışmanın ilk bölümlerinde 
finansal yeniliğin tanımı, tarihsel gelişimi, finansal yenilik türleri ve nedenleri ile ilgili 
kavramlar ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde ise Türk 
bankacılık sisteminde yer alan finansal yeniliklere bağlı olarak gelişen ürün ve süreç yeni-
likleri genel olarak değerlendirilmiş ve son kısımda ise sonuç ve önerilere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Finansal Yenilikler, Finansal yapıda değişim, Türk Bankacılık 
Sektörü
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FINANCIAL INNOVATIONS IN THE TURKISH BANKING SECTOR

Abstract

In the early 1980s, modernization and restructuring, especially in the banking sector 
began in the financial sector. Within this process of change, rapid technological devel-
opments, globalization in the financial markets along with the banking sector, increased 
competition among financial institutions, innovations in payment systems, new financial 
services, instruments, and intermediaries have emerged. These crucial developments re-
garding financial markets have resulted in the emergence of financial innovations. In this 
context, the concept of financial innovation can be defined in the simplest terms such as 
new financial institutions, markets, various financial instruments and services resulting 
from technological developments. With the help of financial innovations, such financial 
and technical innovations as automated teller machines (ATMs), electronic fund transfer 
(EFT), swap transactions, repo transactions, forward transactions, new investment instru-
ments, debit cards, credit cards, and credit types created according to the financial sys-
tem would contribute to reaching a wider customer audience by reducing the transaction 
costs along with easier access to finance and increased productivity. In this study, finan-
cial innovations and the impacts of these innovations on the banking sector are exam-
ined. In the first part of the study, the definition of financial innovation, its historical de-
velopment, types of financial innovation and their reasons are examined in detail. In the 
following parts of the study, product and process innovations which are developed based 
on the financial innovations in the Turkish banking system are evaluated in general, and 
the final part includes the conclusions and recommendations.

Key Words: Financial Innovations, Change in Financial Structure, Turkish Bank-
ing Sector
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Bu çalışmada fen ve fen öğretimi derslerinin sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimine 
yönelik pedagojik hoşnutsuzluk düzeylerine etkisi incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla sı-
nıf öğretmeni adaylarının dönem başlarında ve dönem sonlarındaki fen öğretimine yönelik 
hoşnutsuzluk düzeyleri değerlendirilmiştir. Nicel verilerin toplandığı çalışmada araştırma 
yöntemi olarak yarı deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Mer-
sin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında 2016-2017 eğitim 
öğretim döneminde okuyan (Kimya ve Biyoloji dersini alan 53, Fizik dersini alan 21, Fen 
ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları 1 ve 2 dersini alan 23, Fen ve Teknoloji Öğre-
timi 1 ve 2 dersini alan 47) toplam 147 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmaya dahil edilen 
öğretmen adayları dönemde sadece fen ve fen öğretimi dersi alanlar arasından seçilmiştir 
ve adaylar önce alan daha sonra alan öğretimi derslerini almışlardır. Uygulama sürecinde 
öğretmen adaylarına müdahalede bulunulmamıştır. Dönem başlarında ve dönem sonunda 
Adıgüzel (2012) tarafından geliştirilen fen öğretimine yönelik pedagojik hoşnutsuzluk öl-
çeği uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda pedagojik hoşnutsuzluk düzeyleri zaten 
yüksek olan adayların alan derslerini (Kimya, Biyoloji ve Fizik)aldıktan sonra hoşnutsuz-
luk seviyelerin daha da arttığı gözlemlenmiştir. Bunun en büyük sebebi ise bu dersleri ve-
ren öğretim elemanlarının alan eğitimcisi olmadığı ve adayların seviyesine inemediği şek-
linde düşünülmektedir. Ayrıca sebepler arasında bu derslerin sayısal olması ve adayların 
sayısal çıkışlı olmamaları da gösterilebilir. Alan eğitimi derslerini alan adayların puanları 
incelendiğinde ise; başta pedagojik hoşnutsuzluk düzeyleri yüksek olan adayların alan eği-
timi derslerini aldıktan sonra hoşnutsuzluk düzeylerinin düştüğü gözlemlenmiştir. Bunun 
sebebi ise; adayların fen derslerini nasıl öğretebildiklerini öğrendikçe yani pedagojik ye-
terlik kazandıkça hoşnutsuzluklarının azaldığı şeklinde söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Fen, Pedagojik Hoşnutsuzluk, Sınıf Öğretmeni Adayları
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THE EFFECT OF SCIENE COURSE ON PEDAGOGICAL 
DISCONTENTMENT LEVELS OF CLASSROOM TACHER CANDIDATES 

TOWARDS SCIENCE TEACHING

Abstract

In this study, the effects of science and science teaching courses on the pedagogical 
discontentment levels of classroom teacher candidates towards science teaching were tried 
to be investigated. For this purpose, the discontentment levels of classroom teacher can-
didates at the beginning of the semester and at the end of the semester were evaluated. In 
the study in which quantitative data were collected, semi-experimental method was used 
as a research method. The study group of the research was consisted of 147 students (53 
students who attended Chemistry and Biology course, 21 students who attended Physics 
course, 23 students who attended Science and Technology Laboratory applications1 and 
2 courses, 47 students who attended Science and Technology Teaching 1 and 2 courses) 
in Mersin University Faculty of Education Classroom Teaching Department. Teacher can-
didates included in the study were selected among the ones who attend only science and 
science teaching courses in the semester, and the candidates took the field courses first and 
then the field teaching. During the implementation process, there was no intervention to 
teacher candidates. The pedagogical discontent towards science teaching scale developed 
by Adıgözel (2012) was implemented both at the beginning and end of the semester. As 
a result of the analyzes, discontentment levels of teacher candidates have been observed 
to increase even further after taking the field courses (Chemistry, Biology and Physics) 
whose levels of pedagogical discontentment are already high. The main reason for this is 
thought to be that the instructors who teach these courses are not field trainers and can-
not keep up to the teacher candidates’ levels. It can also be shown that these courses are 
numerical among the reasons and that the candidates do not have numerical graduation. 
When the scores of the teacher candidates who take field education courses are exam-
ined; It has been observed that levels of discontentment have decreased since candidates 
with high levels of pedagogical discontentment received lessons in field education. It is 
possible to say that as the students learn how they can teach science courses, the discon-
tentment decreases as they gain pedagogical competence.

Key Words: Science, Pedagogic Discontentment, Classroom Teacher candidates
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN ETKİNLİKLERİNE 
İLİŞKİN YETERLİKLERİ VE FEN ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK 
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Bu çalışmanın amacı, okul öncesinde okul öncesi öğretmen adaylarının fen etkinlik-
lerine ilişkin yeterliklerini incelemektir. Bu kapsamda adayların fen etkinliklerine ilişkin 
yeterlikleri ve görüşleri analiz edilmiştir. Nicel ve nitel verilerin birlikte toplandığı çalış-
mada araştırma yöntemi olarak karma model çeşitlerinde sıralı açıklayıcı desen kullanıl-
mıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi 
Öğretmenliği Anabilim Dalında 2016-2017 güz döneminde okul öncesinde fen eğitimi 
dersini alan (örgün öğretimde okuyan 53 ve ikinci öğretimde okuyan 46) toplam 109 öğ-
retmen adayı oluşturmaktadır. Fen eğitimi dersinin etkisini incelemek için dönem başında 
ve dönem sonunda öğretmen adaylarına Özbey ve Alisinanoğlu tarafından 2010 yılında 
geliştirilen “Fen Etkinliklerine İlişkin Yeterlikleri Belirleme Ölçeği” ön test ve son test 
olarak uygulanmıştır. Ayrıca akademik başarı olarak alt düzey, orta düzey ve üst düzey 
ikişer öğrenci ile açık uçlu görüşmeler yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, adayla-
rın fen etkinliklerine ilişkin yeterlik seviyelerinde istatistiksel olarak son test puanları le-
hine anlamlı bir fark bulunmuştur.Bu durum, okul öncesinde fen eğitimi dersinin öğret-
men adaylarının fen etkinliklerine ilişkin yeterliklerini arttırdığı şeklinde ifade edilebilir. 
Ayrıca adaylar ile yapılan görüşmeler sonucunda, ders öncesinde fen konularını sevme-
dikleri, öğrencilere fen konularına atlatamayacakları ve fen etkinliği bulamayacakları gibi 
düşünceler olduğu, fakat fen eğitimi dersini aldıktan sonra fenin eğlenceli olduğu, fen et-
kinlikleri bulmada ve öğrencilere aktarmada zorlanmayacakları ve fen konularının kork-
tukları kadar zor olmadığı şeklinde sonuçlara ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Fen Eğitimi, Fen Etkinliklerine İlişkin Yeterlik, Okul Öncesi 
Öğretmenliği
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INVESTIGATION OF THE PRE-SCHOOL TEACHER CANDIDATES’ 
COMPETENCE AND VIEWS ON SCIENCE ACTIVITIES

Abstract

The purpose of this study is to examine the competencies of pre-school teacher can-
didates for science activities. In this context, candidates’ competencies and opinions on 
science activities were analyzed. Sequential explanatory design was used as a research 
method in the study which implies collecting and analyzing quantitative and then qual-
itative data in two consecutive phases within one study. The study group is consisted of 
109 teacher candidates (53 in daytime education and 46 in evening education) who at-
tended science teaching courses in the 2016-2017fall semester at Mersin University Fac-
ulty of Education Preschool Teacher Education department. In order to examine the effect 
of science education course, “ The Preschool Teachers’ Competencies In Science Activi-
ties Scale” developed by Özbey and Alisinanoğlu at the beginning of the semester and at 
the end of semester was implemented as pre-test and post-test. In addition, as academic 
achievement, open-ended interviews were held with two each lower, middle and upper 
level student. As a result of the analyzes, a statistically significant difference was found 
in favor of post-test scores in the competency levels of candidates’ science activities. This 
can be expressed as the fact that the science education course at preschool teacher depart-
ment has increased the competency of the teacher candidates’ science activities. More-
over, as a result of the interviews with the candidates, it was concluded that they did not 
like science subjects before the lesson, they could not teach students the science subjects 
and thought that they could not find any activity for science, but that after science educa-
tion, science was fun, several science activites were found and students would not have 
difficulty in transferring and science subjects were not as difficult as they were afraid.

Key Words: Science teaching, competence on science activities, Preschool teaching
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Globalleşme sürecine paralel olarak son yıllarda, farklı sektörlerde performans fak-
törlerini belirlemek, performansı ölçmek uygun karar planları oluşturmak için önemli bir 
araştırma konusu olmuştur.

Bankacılık sektöründe, bankaların performans ölçümünün nihai amacı, bankaların 
batmadan faaliyetlerini sürdürülebilmeleri için erken uyarı sistemi olarak kullanılmasıdır.

Performans stratejisi için, özellikle banka analistleri tarafından ele alınan bazı spesifik 
konular banka performansının değerlendirilmesinde oldukça için önemli olabilir. Akade-
misyenler ve uygulayıcılar tarafından banka performansını ölçümlemenin esas argüman-
larını belirlemek çok önemlidir.

Karar verme sürecinde ölçüt olarak kullanılan çeşitli nicelikler / niteliklere dayanan ve 
yaygın olarak kullanılan yöntemlerden birisi de Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS), yöntemidir.

Karar verme sürecide, problemin ayrışmasına dayalı olarak, hedef, ölçütler (alt ölçüt-
ler) ve alternatifler gibi unsurlardan oluşan bir hiyerarşi yapısına dönüştürülmesi ve ikili 
karşılaştırmasıdır. İkili karşılaştırmalar için sektörün uzmanlarının görüş ve değerlendir-
melerinden güvenilir olanları kullanılarak rasyoların ağırlkları elde edilmiştir.

Bu çalışmada, AHS kullanılarak Türk Bankacılık Sektörünün 1998-2001 bankacılık kriz 
döneminde faaliyet gösteren ticari bankalarının finansal rasyoları kullanılarak bankaların 
performans sıralamaları elde edilmiştir. Ayrıca ticari bankaların performansları üzerinde 
karlılık finansal rasyosunun rolü de araştırılarak değerlendirilmiştir. Sektör içinde yüksek 
karlılık rasyosuna sahip bankaların performanslarının yüksek olduğu sonucu elde edilmiştir.

Bu çalışmadan elde edilen sonuçların; global ve yerel kurumsal ve bireysel yatırım-
cılar, banka yöneticileri için finansal başarısızlıkları için erken uyarı niteliğinde olabile-
ceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: AHP, Türk bankacılık sektörü, performans sıralaması, karlılık 
rasyosu.
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THE EFFECTIVENESS OF PROFITABILITY IN TURKISH BANKING 
SECTOR: AHP APPLICATION

Abstract

Recently, parallel to the globalization process, determining performance factors in dif-
ferent sectors and measuring performance have become an important research topic to 
find appropriate decision plans.

The ultimate goal of the performance measurement of banks is to be used as an early 
warning system so that the banks can continue their operations without failure.

Some specific issues addressed by bank analysts in particular may be quite important 
in assessing bank performance for the performance strategy. It is very important for aca-
demics and experts to determine the main arguments for measuring the bank performance.

Analytical Hierarchy Process (AHP) is the method One of the commonly used methods 
based on various quantities / qualifications used as criteria in the decision-making process.

Decision-making is the transformation of the process into a hierarchy of elements, such 
as goals, criteria (sub-criteria) and alternatives, and reciprocal comparisons. The weights 
of ratios have been obtained reciprocal comparisons from experts.

In this study, performance ranks of banks were obtained by using AHP via the finan-
cial ratios of commercial banks operating in the banking crisis period of 1998-2001 of 
Turkish Banking Sector. In addition, profitability on the performance of commercial banks 
was evaluated by investigating the role of financial rationale.

The result show that the performance of banks as much as high profitability within 
the sector is high. Consequently the results can be used as an early warning system of fi-
nancially failures or not for bank global and local institutional and individual investors 
and managers.

Key Words: AHP, Turkish banking sector, performance ranking, profitability ratio.
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IMF verilerine göre sigorta şirketleri dünya çapında 20 trilyon dolarlık bir aktif bü-
yüklüğüne sahiptir ve kurumsal yatırımcıların toplam yatırımlarının üçte biri oranında ya-
tırım portföyleri vardır. Çalışmanın başlıca amacı, sigorta sektörünün geçen yirmi yıllık 
süreçte meydana gelen ekonomik dalgalanmalardan nasıl etkilendiğini saptamaktır. Eko-
nomik faaliyet hacminde olağan dışı hareketler, örneğin durgunluklar sigorta prim üretim-
lerine olumsuz olarak yansımaktadır. Bununla beraber normal dönemlerde bile ekonomik 
faaliyet hacminin ciddi iniş çıkışlar sergilemesi olasılığı vardır. Bundan ötürü çalışmada 
son yıllarda giderek artan oranda tartışılan döngüsel hareketlerin sigorta faaliyetlerindeki 
rolüne dair saptamalar yapılması hedeflenmiştir.

Bu çalışmada 30 gelişmiş ve yükselen ekonominin 1995-2014 dönemi yıllık verile-
rini kapsayan bir örneklem kullanılmıştır. Analiz aracı olarak panel nedensellik testleri-
nin gelişmiş bir türü.

Sonuç olarak, sigorta faaliyetlerinin ekonomik faaliyetlerdeki dalgalanmalardan güçlü 
şekilde etkilendiklerini göstermiştir. Hayat dışı sigorta primleri gelir ve satın alma gücün-
deki değişmelere oldukça duyarlıdır ve ekonominin daralma dönemlerinde düşme eğili-
mindedir. Sigorta sektörünün finansal krizlerden ve bunları izleyen duraklama dönemle-
rinden önemli oranda olumsuz etkilendikleri saptanmış ve ülkelerin ekonomi daraldığında 
sigorta şirketlerinin pazar payları da gerilediği sonucuna ulaşılmışıdır.

Anahtar Kelimeler: Sigorta, Ekonomik Döngüler, Panel Nedensellik Testleri
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THE EFFECTS OF ECONOMIC FLUCTUATIONS ON MARKET SHARES 
AND PREMIUM PRODUCTS OF INSURANCE COMPANIES

Abstract

According to IMF data, insurance companies have a global asset size of $ 20 trillion 
and investment portfolios account for one-third of the total investment of institutional in-
vestors. The main aim of the study is to determine how the insurance industry is affected 
by the economic fluctuations that have taken place over the past two decades. Neverthe-
less, there is a possibility that the volume of economic activity may show serious ups and 
downs even during normal periods and unusual movements in the volume of economic 
activity, such as recessions, are negatively reflected in insurance premiums.. Therefore, 
in the recent years, it has been aimed to make determinations about the role of cyclical 
movements discussed in the course of time in insurance activities.

In this study, a sample covering 30 years of advanced and emerging economies’ 1995-
2014 annual data was used. An advanced type of panel causality test as an analysis tool. 
As a result, they have shown that insurance activities are strongly influenced by the fluc-
tuations in economic activity. Non-life insurance premiums are highly sensitive to changes 
in income and purchasing power, and tend to decline during recession periods. The insur-
ance sector has been negatively impacted by the financial crises and the pauses follow-
ing them, and when the economy has contracted, the market share of insurance compa-
nies has also declined.

Key Words: Insurance, Economic Cycles, Panel Causality Tests
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Kredi riskinin belirleyicileri konusunda çok sayıda deneysel çalışma olmasına kar-
şın, bu riskin makroekonomik ve finansal değişkenlerle olan döngüsel etkileşimleri ko-
nusunda fazla çalışma yoktur. Aynı şekilde kredi açığının ekonomik faaliyet hacmindeki 
ve varlık fiyatlarındaki dalgalanmalarla etkileşimleri de yeterince incelenmiş değildir. Bu 
çalışmada şüpheli kredilerin ve kredi açığının ekonomik faaliyet hacmindeki dalgalanma-
lardan ne ölçüde etkilendiğinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Çalışmanın bir diğer önemli 
hedefi de, güçlü döngüsel özellikler gösteren faiz oranları, hisse senedi fiyatları ve kurlar 
gibi finansal varlık fiyatlarıyla karşılıklı etkileşimlerin ortaya konmasıdır. Bu çerçevede 
şüpheli krediler ile kredi açığının ekonomik faaliyet hacmini yansıtan değişkenlerle kar-
şılıklı etkileşimleri üzerinde durulmuştur.

Yükselen ekonomiler grubunda yer alan 20 ülkenin 1999-2014 dönemi yıllık verile-
rinden meydana gelen bir panel veri seti Cagala ve Glogowsky’nin geliştirdikleri panel 
VAR yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.

Çalışmada, banka kredilerinin ekonomik faaliyet hacmi ve finansal varlık fiyatları üze-
rindeki derin etkilerinin olduğu ve bu etkileşimin karşılıklı olduğu gösterilmiştir. Benzer 
şekilde bu değişkende gözlenebilecek şokların hem reel hem de finansal ekonomide ciddi 
dalgalanmalara neden olması olasılığı belirlenmiştir. Şüpheli kredilerin olası finansal ve 
reel şoklardan şiddetli bir şekilde olumsuz etkilendiği saptanmıştır. Kredi temelli değiş-
kenlerin döngüsellik gösterdiğini ve ekonomik faaliyet hacmi ile olduğu kadar finansal 
varlık fiyatlarıyla da güçlü karşılıklı bağları olduğunu ortaya koyulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kredi riski, kredi açığı, döngüsellik, panel VAR modelleri
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THE CURRENT INTERACTIONS OF SUSPECT BANKS ‘CREDITS AND 
CREDIT RISKS IN RISING MARKET ECONOMIES

Abstract

Although there are many empirical studies on the determinants of credit risk, there is 
not much work on the cyclical interactions with this risk macroeconomic and financial 
variables. Similarly, the impact of loan exposure on the volume of economic activity and 
fluctuations in asset prices has not been adequately examined.

In this study, it is aimed to determine the extent to which suspicious loans and credit 
deficits were affected by fluctuations in the volume of economic activity. Another im-
portant objective of this study is to identify the reciprocal interactions of financial assets 
such as interest rates, stock prices and exchange rates with strong cyclical characteristics.

This framework focuses on the interactions of suspicious loans with variables that re-
flect the economic activity volume of the loan origination. A panel data set from the 1999-
2014 annual data of 20 countries in the emerging economies group was analyzed using 
the panel VAR method developed by Cagala and Glogowsky.

The study shows that bank loans have profound the effects on the volume of economic 
activity and financial asset prices and its interaction is reciprocal. Likewise, the shocks 
that can be observed in this variant could cause serious fluctuations in both the real and 
financial economies.

It has been observed that suspicious loans are severely affected by possible financial 
and real shocks. It has been shown that strong mutual ties with financial asset prices as 
much as the volume of economic activity and credit-based variables are cyclically.

Key Words: Credit risk, Credit deficit, Cyclicality, Panel VAR models
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Abstract

Scottish playwright Anthony Neilson (1967-) is one of the most important names of 
in-yer-face theatre which developed as a shared sensibility of the 1990s. As an experiential 
playwright, Neilson aims at reflecting subjective realities of his protagonists in his plays 
by using theatrical elements, new forms and new styles. His protagonists are mostly prod-
ucts of destruction that is caused by past events in their lives. These characters try to cope 
with this destruction by developing different defence mechanisms for themselves. Some 
of them damage or threaten other people, some create imaginary situations or imaginary 
events in order to relieve their traumatic consciousness. This paper focuses on revealing 
problematic memories of Neilson’s protagonist in Normal (1991) by taking into consid-
eration his use of different tactics and techniques such as flashback, monologue, surreal 
scenes, imitation, representation of the violence on the stage, projection, letters.

Key Words: Anthony Neilson, Subjective Realities, Memory, Trauma, Normal, Sur-
real Scenes, Interview, Letters
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Müzik türleri içerisindeki ayrıcalıklı yerini, kaynağını yöresel ağız farklılıklarında bu-
lan, kişiliğinden alan, yarınları ağız farklılıklarından doğan tavrını korumasına ve değişime 
karşı direnebilmesine bağlı olan Türk halk müziği verimlerinde varlığını sürdüren yöresel 
ağız özelliklerinin dilbilimsel yasalara bağlı olarak ses bilgisi, şekil bilgisi ve söz varlığı 
ölçütleri ekseninde Türk Dil Kurumu Çeviri yazı İşaretleri/TDKÇYİ ile transkript edil-
diği, müzikolojik yasalara bağlı olarak ise etnomüzikolojide dilbilimsel yaklaşımlar-per-
formans/icra gösterim teori ekseninde yapılanan sözel/sanatsal bir performans türü olarak 
tanımlanan türkülerin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdüren Türk halk müziği yö-
resel ağız özelliklerinin de Türk Dil Kurumu Çeviri yazı İşaretleri/TDKÇYİ ile transkript 
edildiği, diğer dünya dillerinde de var olan bu gerçeğin yerel/evrensel standartlarca varlı-
ğı-kullanılabilirliği çeşitli alanlar üzerinde tescillenmiş olan Uluslararası Fonetik Alfabe/
IPA sesleri aracılığıyla notasyona aktarılarak aslına en uygun şekilde tekrar tekrar seslen-
dirilebileceği dilbilimi-müzikoloji kaynak ve otoritelerince tespit edilerek onaylanmıştır.

Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS ulusal/uluslararası platform-
lardaki dilbilimsel/müzikbilimsel uygulamalara paralel bir uygulama başlatabilmek ama-
cıyla İTÜ SBE Türk Müziği Programı yüksek lisans tezi kapsamında ilk temelleri atılan, 
İTÜ SBE Müzikoloji ve Müzik Teorisi Programı doktora tezi kapsamında geliştirilecek 
olan, ses bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri ekseninde yerel/evrensel ilintilerle bir-
likte Standart Türkiye Türkçesi/STT (bir toplulukta bölgeler üstü anlaşma aracı olarak 
tanınıp benimsenen, konuşulan lehçeler/ağızlar içerisinde yaygınlaşarak hâkim duruma 
geçen, dil türleri/kullanıldığı saha içerisinde en geniş işleve sahip olan yerel/sosyal taba-
kalara has izler taşımayan, ağızlar üstü/norm oluşturucu/varyasyon azaltıcı standart/pres-
tij varyant/standart dil), Türk Dil Kurumu Çeviri yazı İşaretleri/TDKÇYİ (Anadolu diya-
lektolojisi üzerine yapılan kapsamlı derleme çalışmaları aracılığıyla derlenen yöresel ağız 
metinlerinin kuramsal/icrasal altyapısında ses bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri ekse-
ninde varlığını sürdüren yöresel ağız özelliklerini transkript edebilmek amacıyla kullanı-
lan transkripsiyon işaretleri)-Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA (ses değerlerini uluslararası 
standartta yazıya dökebilme, tüm dillerdeki konuşma seslerini örnek bir biçimde kodla-
yabilme, dillerin doğru telaffuz edilmesini sağlayarak çok sayıda transkripsiyon sistemi-
nin doğurduğu karışıklıkları önleyebilme, her bir ses için ayrı bir sembol geliştirebilme 
amacı ile işaret ve simgelerden oluşturulmuş standart alfabe türü) sesleri üzerinde yapıla-
nan notasyon sistemi örneğidir.

1. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu/ISSAS 17 kapsamında 
sunulacak olan bildiri aracılığıyla; sesbilimsel/müzikbilimsel yasalar ekseninde yapılanan 
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metin/nota analiz özelliklerinin Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Alfabe Ve-
ritabanı/THMFNS AV’na aktarım/adaptasyon süreçleri Urfa yöresi örneklemi üzerinden 
gerçekleştirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Standart Türkiye Türkçesi/STT, Türk Dil Kurumu Çeviri yazı İşa-
retleri/TDKÇYİ, Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA, Urfa/Kerkük/Talâffer Ağızları/UKTA, 
Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Alfabe Veri tabanı/THMFNS AV.
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TURKISH FOLK MUSIC PHONETIC NOTATION SYSTEM ALPHABET 
DATABASE/TFMPNS AD: URFA REGION SAMPLE

Abstract

Turkish folk music has a priviliged place in music types due to regional dialect variet-
ies. The future of Turkish folk music depends on protection of its attitude originating from 
dialect differences and its resistance against change. Turkish folk music regional dialect 
properties are transcripted by Turkish Linguistic Institiution Transcription Signs/TLITS 
depending on linguistic laws in axis of phonetics, morphology and parole existence. On 
the other hand, depending on musicological laws, regional dialect properties of Turkish 
folk music which is a verbal/artistic performance type structured in axis of linguistic ap-
proaches in ethnomusicology-performance/display theory are also transcripted by Turkish 
Linguistic Institution Transcription Signs/TLITS. It is determined and approved by lin-
guistic/musicology source and authotrities that this reality which is also present in other 
world languages can be transferred to notation and vocalized again and again in accor-
dance with its original through International Phonetic Alphabet/IPA existence and usabil-
ity of which have been registered by local and universal standards through the notifica-
tion that will be submitted.

Turkish Folk Music Phonetic Notation System/TFMPNS is a notation system example 
which aims to initiate a parallel application to the national/international linguistic/musi-
cological application foundations of which were laid under the scope of ITU ISS Turkish 
Music Program post graduation thesis, which will be developed under the scope of ITU 
ISS Musicology and Music Theory Program doctorate thesis, which is configured in pho-
netics/morphology/vocabulary axis of together with traditional/international attachments 
based on Standard Turkey Turkish/STT (the standard language/standard variant which is 
recognized and adopted in a community as a means of agreements among the regions, 
gains dominant position by becoming widespread spoken dialects and has a large func-
tion among language types and usage areas is in a position of means of communication 
among speakers of different dialects)-Turkish Linguistic Institution Transcription Signs/
TLITS (transcription marks used to transcribe local oral features existing on the axis of 
phonetics/morphology/lexicon criteria and theoretical/performance infrastructure of local 
oral texts, which is collected through the comprehensive compilation work on Anatolian 
dialectology)-International Phonetic Alphabet/IPA (standard alphabet type consisting of 
signs and symbols which is developed with the aim of redacting sound values in interna-
tional standards, encoding speech sounds of all languages in an exemplary manner, pre-
venting confusion engendered with numerous transcription system by providing correct 
pronunciation of languages and developing a separate symbol for each sound) sounds.

Through this announcement which is to be presented within the scope of 1st Interna-
tional Symposium of Silkroad Academic Studies/ISSAS 17; transmission/adaptation pro-
cess of text/note analysis features structured in phonological/musicological legislation axis 
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to Turkish Folk Music Phonetic Notation System Alphabet Database/TFMPNS AD will 
be carried out through case of Urfa region sample.

Key Words: Standart Turkey Turkish/STT, Turkish Linguistic Institution Transcrip-
tion Signs/TLITS, International Phonetic Alphabet/IPA, Urfa/Kerkuk/Talaffer Dialects/
UKTD, Turkish Folk Music Phonetic Notation System Alphabet Database/TFMPNS AD.
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BEKÂR BİREYLERİN EVLİLİĞE BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ

Arş. Gör. Gökay KELDAL

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

gokaykeldal@ohu.edu.tr

Bu araştırmanın amacı bekâr bireylerin evliliğe bakış açılarını etkileyen faktörleri ve 
evlilikten beklentilerini incelemektir. Çalışma fenomonolojik desende tasarlanmıştır. Araş-
tırmanın çalışma grubunu 18 - 25 yaş arasında yer alan sekiz katılımcı oluşturmuştur. Ve-
rilerin analizinde tematik analiz yöntemi kullanılmıştır. Bekâr bireylerin evliliğe bakış açı-
larını etkileyen faktörlerin aile, yakın çevre ve din temaları altında toplandığı görülmüştür. 
Evlilikten beklentilerinin ise hayatı paylaşmak, güvenli ve huzurlu bir ortam, düzenli bir 
yaşam ve çocuk sahibi olma temaları altında incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bekâr, Evlilik, Evlilikten Beklenti, Evliliğe Bakış Açısı

AN EXAMİNATİON OF SİNGLE INDİVİDUALS’ PERSPECTİVES OF 
MARRİAGE

This research aims to examine the factors affecting single individuals’ perspective of 
marriage and their expectations from marriage. The research was conducted with the phe-
nomenological design. The study was composed of eight participants at the age of 18-25. 
Thematic analysis method was used in the data analysis. It was observed that the factors 
affecting single individuals’ perspective of marriage gathered in the themes of family, close 
environment and religion. Their expectations from marriage were examined in the themes 
of sharing a life, a safe and peaceful environment, a regular life, and having children.

Key Words: Single, Marriage, Marital Expectation, Perspective of Marriage
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TEZKİRELERE GÖRE BAĞDATLI DİVAN ŞAİRLERİ

Gökhan BİLGİÇ

Doktora öğrencisi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Divan şiirinde şairlerin hayatları hakkında bilgi edinmemizi sağlayan en önemli kay-
naklardan biri olan tezkireler; şairlerin doğumları, ölümleri, sanat görüşleri, eserleri vb. 
konularda bilgi veren başlıca eserlerdendir.

Bugün Irak’ın başkenti olan Bağdat; tarihte kültür, sanat ve bilim merkezi olmuş önemli 
şehirlerden biridir. Türk-İslam sentezine önemli katkılar sağlayan Bağdat, aynı zamanda 
bünyesinde pek çok divan şairi de yetiştirmiştir. Bu çalışmada bir dönemin en önemli kül-
tür, sanat ve ilim merkezlerinden olan Bağdat’ın tarihi, siyasi ve coğrafi önemi hakkında 
kısa bir bilgi verildikten sonra Türkçe tezkirelere göre Bağdat’ta doğan, yaşayan veya 
herhangi bir nedenle Bağdat’ta bulunmuş olan divan şairlerinin hayatları incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bağdat, divan şairi, tezkireler.

POETS OF BAGHDAD ACCORDİNG TO TEZKİRES

Abstract

Tezkires, one of the most important sources that enable us to learn about the life of 
the poets in Divan poetry; births of poets, deaths, artistic views, works etc. are the main 
artifacts that provide information on topics.

Baghdad, the capital of Iraq today; Is one of the important cities that have been a center 
of culture, art and science in history. Baghdad, which provided important contributions to 
the synthesis of Turkish-Islam, also brought up many poetry poets in his own time. In this 
study, after brief information about the historical, political and geographical significance 
of Baghdad, one of the most important centers of culture, arts and science in a period, the 
lives of the divan poets who were born in Baghdad, living or for any reason in Baghdad.

Key Words: Baghdad, diwan poet, tezkires
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The influence end role on economy of Great Silk Road

Narzullayeva Gulchekhra SALIMOVNA,
Tashkent state university of economics,
Prof. Ibragimova Gulnora KHAVAZMATOVNA
Tashkent state university of economics,

Аннотация
В этой статье, перспективы развития туризма. В дополнение к большой 

значимости Шелкового пути, а также о влиянии на экономику. Развитие 
Великий Шелковый путь туризм также о продвижении индустрии туризма.

Annotation
In this article, the prospects for tourism development. In addition to the great impor-

tance of the Silk Road, as well as the impact on the economy. Development of the Great 
Silk Road tourism is also about the promotion of the tourism industry.

Ключевые слова: туризм, памятники, сервис и обслуживание, доходы, шёл-
ковый путь.

Key Words: Tourism, monuments, service and maintenance, income and Silk Road.

Tourism is one of big sectors of Economy which is more profitable end fast developing.
Nowadays this sector is performing the function of communication on meeting of the 

sphere of culture all countries of the world. In the world the profits of tourism stays in 
the 3 rd place after the car and place after the car and petroleum industries. 195 million 
people in the world are working at the tourism sphere according to the information of 
the world tourism organizations, stream tourists of the world in growing to 4-5 percent 
for year. In 2012 number of travelers, our planet increased of one billion. Uzbekistan has 
modern tourism infrastructure.

According to the information of national, company “Uzbektourism” in 2011 in our 
country it is served to travelers more than one million tourists. It was 5,4 percent more 
than 2010. In 2011 size of service to the tourists increased 8,3 percent. Number of people 
who are working in this sphere is exceeding regularly. We know that on 20th September 
of 2013 Cabinet of Ministers of Republic of Uzbekistan accepted the ruling about “The 
program of tourism developing in Tashkent region in 2013-2015”. The program directed 
to increase efficiency using of tourism, to acquaint tourists widely with heritage histori-
cal and cultural of Uzbekistan, to realize new plans in Chimgan and Charvak areas. It is 
reckoned to organize jobs for people with the way improving new tourism and develop-
ing transport infrastructure. For doing tasks said in the program it will be appropriated 
funds more than 77,7 million US dollars.
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In the last year, they were continued the works about developing service to provide 
people with job, to improve people’s incomes and their life quality, to change our Inte-
rior Economy.

In 2015 more than half of interior gross products approached to service and it is showed 
how is big this sphere’s place and in our Economy. Nowadays share of interior gross prod-
ucts of service came up from 49 percent of the year 2010 to 54,5 percent. More than half 
working population are working on this sphere.

The way making a valuable contribution to develop like, this tourism is Ancient Great 
Silk Road. Especially commerce was of great importance on development of ancient na-
tion. It was a way made great contribution to our economy from that time. In III thousand 
before the birth of Christ more areas of Central Asia. Were captured by ancient people. I 
the bronze Age (…) the nomads of the desert developed interconnection with settled pop-
ulation of the oasis. More time before Great Silk Road on areas of the Ancient East and 
Central Asia existed reciprocate. One of those ways named “Lazurite” which its one sec-
tor united areas Badaxshon, Baqtriya and Marg’iyona with Xorazm, So’g’d, Central Ka-
zakhstan and Ural. Other sector tied Baqtriya and Marg’iyona with Mesopotamiya. One 
more sector named Iranian way which tied Asian towns Efes and Sardi with of Iran center.

Other one sector was from Iran, Baqtriya to Tashkent, Kazakistan and Oltoy. In his-
torical literatures that way named “Main way”. In 138 B.C. Chinese emperor sent U-Di 
Chjan Syan to central Asia. The ambassador Chjan Syan (138-126 B. C.) came to search 
an ally for fighting against bloods of Chine. In the centuries II-I B. C. On the way walked 
Chjan Syan appeared Caravan Road which tied China and Central . It was a road of Great 
Silk Road that its length was 12000 km.

We want to give some more offers for developing our tourism and economy. We know 
that our especial tourism consist of historical places and these are situated on the Ancient 
Great Silk Road. The tourists visit more to Tashkent, Samarkand, Shakrisabz, Bukhara, and 
Khiva than other cities of Uzbekistan. There are more historical places in Surkhandarya. 
For example, “Complex Sultan Saodat “is very historical place. It was familiar mauso-
leum of spring prophet Muhammad. This mausoleum has one cupola. There are some fi-
nite arches and doors which you can enter through any of them. This complex consist of 
about 20 mausoleums. First of all it was built mausoleum of Xasan al- Amir (he died in 
the second half of the 9th century) who was off spring of prophet Muhammad. The mau-
soleums famous with the name of Complex Sulton Saodat were built in X century and 
others were built in the centuries XV-XVII. The mausoleums consists of portal rooms.

Our offers are to reconstruct historical projects of Uzbekistan, especially ancient places 
of Surkhandarya and to create new routes. More years before in Qashqadarya it was not 
developed tourism, but now a lot of tow travelers visit there.

I think, now tourists can visit to Surkhandarya from Qashqadarya. But buildings of 
Surkhandarya don’t satisfy a requirement. In this region region only one project “Com-
plex Al-Hakim at-Termiziy” is developed, but course only one Complex lacks for tour-
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ists. If the historical buildings will be reconstructed it will do good thing. Only in the dis-
trict Sherobod were found more 140 historical monuments. Besides that a mausoleum and 
mosque of Xoja Iso” witch was built in the centuries XI-XII and situated 6 km far from 
Sherobod is rare composition of Uzbek Architecture. There are a lot of monuments like 
this in Surkhandarya. We must develop further there monuments for attracting to guests 
of Republic. With this we can contribute to our economy.

As a result, we must waste all our breath and possibility to develop tourism and to im-
prove a service for our country.
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BATIYI DOĞU İLE BİRLEŞDİREN DÜNYA TİCARETİ YOLLARINDA 
SELÇUKLU KERVANSARAYLARININ ÖNEMİ

Dos. Dr. Gulnare KANBAROVA

Nahcıvan Devlet Universitesi, Mimarlık Bölümü, gulnare_qenberova65@yahoo.com

Alaettin GÜNERİ

Nahcıvan Devlet Universitesi, Mimarlık Bölümü, alettin.guneri@gmail.com

Günümüzde kısmen de olsa kendi kesmiş adını ve yolunu restore etmeye çalışan “İpek 
Yolu” bir zamanlar Çin’den Avropa’ya dek büyük önem taşıyordu. Büyük bir araziden 
geçen “İpek Yolu” Ortaçağ’da bazı ülkelerin ve şehirlerin de gelişmesine neden olmuştur. 
“İpek Yolu” gelişiminde Selçukluların büyük rolü vardır. Orta Asyadan Anadolu’yadek 
büyük bir araziye sahip olan Selçuklular İmparatorluk haline geldikten sonra, milletlera-
rası köprü vazifesi de görerek dünya ticaret yollarına açılmasından sonra İmparatorluğun 
aralığında olan toprakların zengin bir ülke haline gelmesi, bu ülkenin iktisadi ve kültürel 
yükselişine de neden oldu. Bazı ülkeler Selçuklu istilası sayesinde, İslam kültürü sınırları 
içine girdiler. Bu ülke için ticari gelişmeye neden olan engeller kaldırıldı. Ülkelerde hızlı 
bir ekonomik ve kültürel yükselme dönemi başladı.

Milletlerarası ticaret kervanlarının emliyyeti ve dinlenmesi için Selçuklu devletinin 
kurduğu örgüt ekonomik olduğu kadar sosyal ve kültürel cepheleri ile de çok büyük bir 
önem taşıyor. Karvansaraylar adıyla bir kontrolün olması, Bahdar veya Tutgavul kumandası 
bir muhafiz destesi tayin etmekle, karavan da güvenlik altında yönetiliyordu. Bu önemli 
tedbirler yanında da kervanların geçtiği kervan yolları üzerinde duran her konak yerinde 
(menzilde) inşa edilen görkemli karvansaraylar halen ziyaretçileri hayran koymakdadır. 
Daha onların iç organizasyonu ve hizmetleri, kültür tarihinde daha çok hayranlık veren 
bir özellik göstermektedir. Burada geceleyen insanların her türlü ihtiyaçları düşünülerek 
inşa edilen bu muhteşem yapılarda yolcular, hayvanları ile birlikte üç gün kalmakla, ye-
mek yemek imkanlarına sahipler. Hastalar burada tedavi edilir, ayakkabısı olmayan fa-
kir yolculara ayakkabı veriliyordu. Büyük karvansaraylarda hastahane, cami, doktor ve 
ilaç da olması bunların kültürel ve sosyal örgütünün anlamak açısından dikkati çekmek-
dedir. Bu yüksek kültürel eserleri kafilelerin güvenliği açısından da çok önemlidir. Büyük 
karvansaraylar, kale gibi inşa edilerek, muhteşem duvarları, burçları ve demir kapıları ile 
zengin emtia taşıyan kervanları koruyur, aynı zamanda emin bir sığınak görevi taşıyordu.

Bildiride, Batıyı Doğu ile birleştiren “İpek Yolu” üzerinde bulunan Selçuklu dönemine 
ait birkaç karvansaralar hakkında sohbet açılacak, bu yüksek kültür eserlerinin tarihi özel-
likleri, mimarisi hakkında bilgi verilecektir.

Anahtar kelimeler: İpek Yolu, Dünya ticareti, Ticaret kervanları, Selçuklu karvan-
sarayları, Kültür eserleri.
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SALJUKIAN CARAVANSERAIS IMPORTANCE IN TRADE ROUTES 
CONNECTING WEST AND EAST

Abstract

Trying to restore its former name and route partly nowadays “Silk way” had assumed 
a great significance erstwhile from China to Europe. The “Silk way” passing through the 
immense territory had also caused a number of countries and cities to develop in the Mid-
dle Ages. Saljukians have an important role in the development of the “Silk way”. After 
reaching the state of EmperorshipSaljuks holding a large territory from the Middle Asia 
to Anatolia had been in position of international bridge and after being opened the world 
trade routes had caused the lands surrounding the Emperorship to become a rich country, 
to economic and cultural increase of this country. Due to the Saljukian occupation some 
countries entered inside of the Islamic culture borders. This had caused, as well, remov-
ing the obstacles entrammeling business promotion for the country. A quick economic and 
cultural development period had begun in the countries.

The organization the Saljukian state had formed for the security and relaxation of the 
international trade caravans assume a very great importance with its trade, as well as so-
cial and cultural features. With the existence of the office named Caravanserais, appoint-
ing a troop of guardsmen by Bahdar and Tutgavul commands caravans had controlled un-
der security, too. Besides these important measures the grand caravanserais lined up on the 
ways caravans passed and built in each cantonment are still amazing the visitors. Above 
all their internal organizing and services are exhibiting much more amazing features in 
the history of culture. Being considered all kinds of needs of people staying here over-
night the passengers had had a chance of staying in these grand monuments with their an-
imals for three days and dining. The ills received treatment here and the poor passengers 
had been given shoes that had not. Having infirmaries, mosques, doctors and medicines 
in grand caravanserais increases the attention in regard to understand their cultural and 
social organization. These grand culture works are very important in the security point of 
view of caravans as well. Being built as fortressthe large caravanserais had playedat the 
same time a role of sure shelter with their magnificent walls, dungeons and iron gates of 
the caravans carrying a rich commodity.

Some caravanserais placed on the “Silk way” connecting west and east belonging to 
Saljukian time are going to be dealt with, besides revealing the historical features of these 
grand culture works also the architecture of them will be informed in the paper.

Key Words: Silk way, World trade, Trade caravans, Saljukian caravanserais, Cul-
ture works.
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ÖZEL GEREKSİNİMİ OLAN BİREYLERİN ANNE GRUPLARINDA 
BAŞ ETME TUTUMLARININ FARKLILAŞMASI: OTİZM VE DOWN 

SENDROMU

Gül ÇANDIR SAÇ

Kapadokya Meslek Yüksekokulu

gul.candir@kapadokya.edu.tr

Türkiye’de özel eğitim denildiğinde genel olarak tüm gruplardaki ailelerin yaşadığı psi-
kolojik süreçler değerlendirilmektedir. Grupların özelliklerine göre eğitim ve tedavi süre-
cinde ailelerin karşılaşacağı durumlar ve aile bireylerinin üstleneceği roller farklılaşmak-
tadır. Özel eğitim ve rehabilitasyon sürecinde eğitim takibinin ve bakım yükünün daha 
çok anneler üzerinde olduğu gözlemlenmektedir. Bu çalışmada, otizmli ve Down send-
romlu bireylerin annelerinin özel gereksinim ile baş edebilmek için ne gibi tutumlar ge-
liştirdiklerini ve bu tutumlar ile ihtiyaç duyulan özel gereksinim arasında nasıl bir ilişki 
olduğunu ortaya koymak hedeflenmiştir.

Özel gereksinim ihtiyacı duyulan her bir alanın, anneler üzerinde yaratacağı ortak psi-
kolojik etkiler dışında, gereksinimin kendisinden doğan farklı güçlüklerin veya kolaylıkla-
rın olabileceği düşünülmektedir. Özellikle otizmin kendi içerisinde bulundurduğu biline-
mezlik duygusu, çeşitli nedenlere bağlı olması, spektrumunun her bireyde farklılaşması, 
son dönem yapılan nörobiyolojik araştırmaların etkisi, tedavi ve eğitim türlerine dair tar-
tışmaların devam etmesi gibi süreçler annelerin içinde bulunduğu psikolojik durumu et-
kilemekte ve farklılaştırmaktadır. Diğer bir yandan genetik bir nedene bağlı olan ve anne 
karnında tespit edilebilen Down sendromunda önceden belirlenebilirlik, genetik duruma 
bağlı olunma ve mizaç özelliklerinin rahatça tanımlanması gibi etkenler annelerin bu sü-
reçle baş etme tutumlarını doğrudan belirleyebilmekte ve kendine özgü baş etme tutum-
ları doğurabilmektedir. Çalışma boyunca bu tutumların tespiti için araştırmanın niceliksel 
yönünü ortaya koyan baş etme tutumu ölçeği kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Baş etme tutumları, Down sendromu, Otizm, Özel gereksinimli 
bireyler.
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DIFFERENTIATION OF COPING ATTITUDES OF MOTHERS’ GROUPS OF 
INDIVIDUALS WITH SPECIAL NEEDS: AUTISM AND DOWN SYNDROME

Abstract

When special education is mentioned in Turkey, in general psychological processes 
experienced by families in all groups are considered. The situations faced by the families 
during the education and treatment process and the roles of family members is varied ac-
cording to the characteristics of the groups. It is observed that in the process of special 
education and rehabilitation, follow-up of the educational process and care of patients are 
mostly burdened by mothers. In this study, it was aimed to show what kind of attitudes 
the mothers of individuals with autistic and Down syndrome developed to cope with the 
special needs and how these attitudes are related to the special need needed.

It is thought that there may be different difficulties or conveniences arising from needs 
itself apart from the common psychological effects of each special needs areas on the 
mothers. Especially, processes such as sense of uncertainty, depending on various causes, 
differentiation of its spectrum in each individual, the effects of recent neurobiological re-
searches, continuing discussions on types of treatment and education affect and differ-
entiate the mental state of the mothers of individuals with autism. On the other hand, in 
Down syndrome, which is resulting from genetic causes and can be detected in the moth-
er’s womb, factors such as predeterminability, dependence on the genetic condition and 
easy identification of temperament traits can directly determine the mothers’ attitudes to 
cope with this process and lead to distinctive coping attitudes. In the study, coping atti-
tudes scale (CAS), which present the quantitative dimension of the research, was used to 
determine these attitudes.

Key Words: Coping attitudes, Down syndrome, Autism, Special needs individuals.
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YABANCI DİL TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİLERİN SÖZLÜK 
TERCİHLERİ

Yrd. Doç. Dr. Gülden TÜM

Çukurova Üniversitesi, Adana-Türkiye

guldentum@gmail.com

Özet

Sözvarlığı öğrenimi dil öğrenmenin en önemli parçası ve aynı zamanda da birçok öğ-
renci için en temel zorluklardan birisidir. Sözcükler iletişimde yanlış anlaşılmaları orta-
dan kaldıran önemli dil parçalarıdır. Sözvarlığı ile ilgili yapılmış olan birçok çalışma ol-
masına rağmen yabancı öğrencilerin sözlük tercihleriyle ilgili çalışmaya rastlanmamıştır. 
İletişimde sözcük kullanılmasıyla ilgili yeni eğilimler ortaya çıkmıştır. Bu eğilimlerden 
birisi dil yapılarının kullanımında sözcüklerin listeler halinde metindeki şekliyle ezberle-
tilmesi değil ama bağlam içinde öğrenilmesidir Bu yüzden, mesajı iletmede sözvarlığının 
uygun kullanımını bulmak, sözcüklerin biçimbirimlerini ayırt edebilmek ya da uygulaya-
bilmek ve iletişimi devam ettirebilmek için kullanıcıların dilsel gücünü artırmada önemli 
rol oynayan sözlük kullanımı önerilmektedir. Bu çalışmanın amacı öğrencilerin ihtiyaçla-
rını karşılarken ne tür sözlüklerden yararlandıklarını ortaya koymaktır. Bu çalışmanın ka-
tılımcıları farklı fakültelerde eğitimlerine belirli bir süre Çukurova Üniversitesi’nde devam 
eden ve bu sürede Türkçeyi de yabancı dil olarak öğrenen yabancı öğrencilerdir. Çalışma-
nın sonucunda, Türkçe sözcük öğrenmenin öğrenciler için zor olduğu ancak amaca uy-
gun sözlük (ikidilli, çokdilli ve elektronik sözlük vb.) kullanımıyla bu zorluğun üstesin-
den gelinebileceği bulunmuştur.

Anahtar kelimeler: Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, sözlük türleri ve kulla-
nımı, öğrenci tercihleri,
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THE PREFERENCE OF FOREIGN STUDENTS LEARNING TURKISH AS A 
FOREIGN LANGUAGE

Abstract

Learning vocabulary is the most important part in learning a foreign language so much 
as the most difficult part for foreign learners. Words are vital language patterns that pre-
vent misunderstandings in communication. Even though there are several studies related to 
vocabulary learning there has been no encountered studies on the preferences of learners 
towards using specific dictionaries while learning a foreign language. In communication 
there are new tendencies one of which is based on content rather than memorizing when 
words are used. Therefore, in conveying messages it is recommended finding the appro-
priate usage of words, distinguisting the morphological differences or applying them in 
functions and even using words that play vital role in communication. The purpose of this 
study is to find out what type of dictionaries foreign students use while learning Turkish 
language. The finding indicated that foreign learners had difficulties while learning Turk-
ish words and using monolingual dictionaries and used multilingual or electronic dictio-
naries in order to overcome learning Turkish words.

Key Words: Teaching Turkish as a foreign language, dictionary types and usage, 
learners‘ preferences.
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YABANCI DİL TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS KİTAPLARINDAKİ 
KONUŞMA ETKİLERİNİN CEFR UYUMUNA GÖRE KARŞILAŞTIRMASI

Yrd. Doç. Dr. Gülden TÜM & Cem Gürbüz
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Özet

Yabancı dil öğretimi ders kitapları, öğretiminin vazgeçilmez parçalarıdır ve öğret-
menle birlikte birincil bilgi kaynağı olarak çoğu zaman yabancı dil sınıfında davranış yö-
nünü belirlerler. İyi tasarlanmış bir ders kitabı öğrencilere ve öğretmenlere kılavuzluk eder 
ve işlerini kolaylaştırır. Dolayısıyla, İngilizce ve Türkçeyi yabancı dil olarak öğretmenin 
yüksek standartlarına ulaşmak için ders kitap yazarlarına bağlı olanlar çok fazladır. Bu 
bağlamda, CEFR, (Ortak Avrupa Dilleri İçin Referans Çerçevesi: Öğrenme, öğretim, de-
ğerlendirme) yabancı dil eğitiminde ortak bir anlayışın temelini oluşturmaktadır. Bu özel 
çalışma, resmi CEFR belgesinde iki yabancı dil ders kitabının konuşma hedeflerine na-
sıl yanıt verdiğine ilgi gösterdi ve Searle (1979) tarafından sunulan çerçeve temel alına-
rak konuşma eylemlerinin kullanımını analiz etti. Bu çalışma için bir Türkçe ve bir İngi-
lizce ders kitabı seçilmiştir. Sonuçlar, sayılarda anlamlı bir farklılık olmasına rağmen, iki 
ders kitabındaki konuşma eylemlerinin kullanım yüzdeleri neredeyse aynı olduğunu or-
taya koymuştur. İfade akıbetleri kullanma açısından, her iki kitap da öğrencilerin eğitici 
yeterlik kazanmasına olanak tanımaması açısından başarısız görünüyor.

Anahtar sözcükler: konuşma eylemleri, CEFR, İngilizce ve Türkçeyi yabancı dil ola-
rak öğretme, ders kitapları, deyiş eylemleri, eğitici yeterlik
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A COMPARATIVE STUDY OF SPEECH ACTS AND CEFR COMPATIBILITY 
IN TURKISH AND ENGLISH TEXTBOOKS FOR FOREIGN LEARNERS

Abstract

Textbooks are indispensable parts of foreign language teaching all around the world. 
They are the primary source of information along with the teacher and often determine the 
course of action in a foreign language class. A well-designed textbook guide both students 
and teachers and makes things much easier for them. Hence, there is so much depends 
upon textbook writers to reach high standards in teaching English and Turkish as foreign 
languages. In that respect, the CEFR, (Common European Framework for Reference for 
Languages: Learning, teaching, assessment) offers a basis of a common understanding 
in foreign language education. This particular study showed interest in how two foreign 
language textbooks responded to the speaking objectives in the official CEFR document 
and analyzed the use of speech acts based on the framework presented by Searle (1979). 
One Turkish and one English textbook were chosen for this study. The results revealed 
that the percentages of the use of speech acts in the two textbooks are almost the same al-
though there is a meaningful difference in the numbers. In terms of the use of illocutionary 
acts, both books seem to fail in terms of enabling students to gain pragmatic competence.

Key Words: Speech acts, the CEFR, teaching English and Turkish as a foreign lan-
guage, textbooks, illocutionary acts, pragmatic competence
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İPEKYOLUNDA KULLANILAN DİLLER VE TARİHİ SÜREÇTE 
KÜLTÜREL, SİYASİ, EKONOMİK ETKİLERİ

Yrd. Doç. Dr. Bengü AKSU ATAÇ

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

benguaksuatac@nevsehir.edu.tr

Tarihin en eski ve en uzun karayolu özelliğine sahip olan ve çok uzun yıllar önemini 
koruyan İpek Yolu, toplumsal etkileşiminin sağlanmasında en büyük rolü oynamıştır. İpek 
Yolu; farklı medeniyetlerin, farklı kültürlerin, farklı siyasi organizasyonların, farklı dil ve 
dinlere sahip milletlerin, aynı zamanda farklı ırktan insanların yaşadığı coğrafyaları bir-
birine bağlamıştır. İpek yolu boyunca kullanılmış olan diller sosyal ve politik sistemlerin 
çeşitliliğini ve nasıl organize olduklarını göstermektedir. Birçok farklı ulustan insanların 
toplanma yeri olan İpekyolu modern dil öğrenme araçları yokken bile birçok farklı dile 
ev sahipliği yapmış ve insanların farklı dilleri öğrenmesine vesile olmuştur. İpekyolu bo-
yunca kullanılan dilleri iki farklı grupta toplamak mümkündür. Bunlar milletler ötesi bü-
yük dil grupları ve küçük azınlık dilleri. Milletler ötesi dil grupları kozmopolit bir yapıya 
sahipken ve genelde ticari ve siyasi ilişkiler için kullanılırken, azınlık dilleri de daha ho-
mojen yapıdadır ve genelde sosyal ilişkiler için kullanılmaktaydı. Bu çalışmanın amacı 
tarihsel süreçte İpekyol’unda kullanılan farklı diller, bu dillerin etkileşimi ve bu dillerin 
tarihi gelişimini analiz etmektir. Bu bağlamda, çalışmada alan yazın taraması yöntemiyle 
bilimsel veri sağlanması amaçlanmaktadır.

Anahtar kelimeler: İpekyolu, diller,dil ve kültür, tarihsel süreç, siyasi ve ekonomik 
etkiler



96

Ist International Symposium of Silk Road Academic Studies

LANGUAGES USED IN SILKROAD AND THEIR CULTURAL, POLITICAL, 
FINANCIAL EFFECTS THROUGHOUT HISTORY

Abstract

The longest and the oldest road of the history, the Silk Road, which has preserved its 
importance for many years has played a major role in ensuring social interaction. The Silk 
Road connected the regions having different civilizations, different cultures, different po-
litical organizations, different languages and nations, and peoples having different races. 
The languages used alongside the Silk Road show the social and political diversity of the 
systems and their organizations. As a meeting place for peoples of multiple nations, the 
Silk Road was a site of the lots of different languages and provided language exchange 
long before the development of modern language learning aids. It is possible to divide 
languages used in the Silk Road into two groups: Above-nations languages and small mi-
nority languages. While above-nations languages have cosmopolitan structure and have 
generally been used for commercial and political reasons, small minority languages have 
homogeneous structure and have generally been used for social interactions. The aim of 
this study is to analyze the different languages used alongside the Silk Road in the histor-
ical process, their interaction, and the historical evolution of the languages. In this respect, 
in this study it is aimed to gather scientific data by using the literature review method.

Key Words: Silkroad, languages, languages and culture, historical process
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İNGİLİZCE ÖĞRENEN TÜRK ÖĞRENCİLERİN YAZILI DİLBİLGİSİ 
HATALARININ ANALİZİ

Samet TAŞÇI

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

samettasci@nevsehir.edu.tr

Her tür öğrenmede olduğu gibi dil öğreniminde de hata yapılır. Hata yapmak dil öğ-
renmede doğal bir süreçtir. Araştırmalar kendi ana dilimizi öğrenirken bile sayısız hata 
yaptığımızı ortaya koymuştur. Buna benzer bir şekilde yapancı dildeki kuralları ve yapı-
ları öğrenirken hata yapmamız kaçınılmazdır. Bu bağlamda bu çalışma Anadolu Üniver-
sitesi İngilizce öğretmenliği 2. Sınıf öğrencilerin yaptıkları yazılı dilbilgisi hatalarını in-
celemek amacıyla yürütülmüştür. Öğrencilerden daha önce izledikleri bir video hakkında 
öyküleyici tarzda kompozisyon yazmaları istenmiş ve 3 puanlayıcı tarafından bütün dil-
bilgisi hataları tek tek analiz edilmiştir. Bütün dilbilgisi hataları bulunduktan sonra, ortak 
görüşe varılarak hatalar sınıflandırılmıştır. Çalışmanın odak noktası dilbilgisi hataları ol-
duğu için, hataların sınıflandırılmasında ICLE/Louvain hata taksonomisi (Diaz-Negrillo 
& Fernandez-Dominguez, 2006) kısmen kullanılmıştır. Bu çalışmada edat hatalarının İn-
gilizce öğrenen Türkler tarafından en sık yapılan hata türü olduğu belirlenmiş ve sırasıyla 
fiil hataları, tanımlık hataları, kelime grubu hataları ve zamir hatalarının da yapıldığı sap-
tanmıştır. Literatür göz önüne alındığında, öğrencilerin dilbilgisi hatalarının nedeni ana-
dilden negatif transfer olduğu düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: Dilbilgisi hataları, öyküleyici anlatım, Türk öğrenciler
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AN ANALYSIS OF WRITTEN GRAMMATICAL ERRORS OF TURKISH 
LEARNERS OF ENGLISH

Abstract

As in all kind of learning, language learning also involves making errors. Making er-
rors is a natural process of language learning. Research has shown that even in the first 
language acquisition process, children make countless errors. Similarly, adult learners of 
English will inevitably make errors until they have mastered the rules of target language. 
In this respect, this study was conducted to examine written grammatical errors of 2nd 
year Turkish students majoring in English Language Teaching at Anadolu University. The 
students were asked to write a narrative essay about a video they had watched. All the es-
says were analyzed one by one to identify all the grammatical errors of the students by 
three inter-raters. The raters identified grammatical errors manually and reached on a con-
sensus in the categorization process. The only concern of the study was to analyze gram-
matical errors; this is why, ICLE/ Louvain Taxonomy of Errors (Diaz-Negrillo & Fer-
nandez-Dominguez, 2006) was used partly in the categorization of the errors. The study 
reported that preposition errors were the most common grammatical errors among Turkish 
learners of English followed by respectively verb errors, article errors, word class errors, 
pronoun errors and others. In the light of previous literature, the findings indicate that in-
terference effect might have been the reason for the grammatical errors.

Key Words: grammatical errors, narrative essays, Turkish students
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YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DÜĞÜN TEMALI 
TÜRKÜLERDE GEÇEN DEYİMLERİN ÖĞRETİMİ

Yrd. Doç. Dr. Gülden TÜM

Çukurova Üniversitesi, Adana-Türkiye

guldentum@gmail.com

Abstract

Folk songs are cultural heritage about events happened, common feelings like love, 
longing, homesickness, national characters and annals because they are reflections of cul-
tures in languages. In this respect, they are considered as one of the facilitating factors of 
learning a foreign language. There are several studies on Turkish as a foreign language 
(TFL) but no study on the place of wedding-origin Turkish Folk Songs and idioms in their 
lyrics were encountered. Therefore, this study aims at investigating 81 folk songs, each 
of which represents one separate city in Turkey in order to shed light how prospective 
teachers apply methods and activities to teach idioms in folk songs. The research ques-
tions are framed in how prospective teachers apply language teaching methods and tech-
niques for idioms in wedding folk songs while teaching TFL and what is the list of id-
ioms. The results reveal that prospective teachers are sensitive to teach idioms and pay 
attention to matching idioms with their meaning, filling in the blanks and underlining id-
ioms but they only focus on recognition level of understanding them and they have lack 
of teaching idioms in linguistic patterns.

Key Words: Turkish folk songs on wedding, idioms, teaching Turkish as a foreign 
language, prospective teachers
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YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DÜĞÜN TEMALI 
TÜRKÜLERDE GEÇEN DEYİMLERİN ÖĞRETİMİ

Özet

Dil ve kültürün yansıtıcısı olan türküler yaşanmış aşk, acı, hasret gibi olayların kayıt-
larını gösterdiklerinden yabancı dil öğrenmeyi kolaylaştıran faktörlerden birisidir. Yaban-
cılara Türkçe öğretiminde (TYD) değişik konular çalışılmış ancak düğün temalı türküler 
ile ilgili çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı düğün temalı düğün-
lerle dil öğretimi ve bu türkülerde geçen deyimlerin neler olduğunu ve nasıl öğretildiğini 
incelemektir. Düğün temalı türkülerde geçen deyimleri ortaya koymak ve kullanılan etkin-
likleri aydınlatmak amacıyla Türkiye’deki 81 ilden birer düğün temalı türkü incelenmiş-
tir. Bu çalışmanın araştırma soruları, öğretmen adaylarının düğün temalı türkülerle Türkçe 
öğretiminde deyimleri hangi etkinliklerle öğrettiklerini ve hangi dil becerilerini kullandık-
larını oluşturmaktadır. Sonuçlar öğretmen adaylarının deyimlerin listelenmesi konusunda 
duyarlı olduklarını ancak deyimlerle ilgili kullandıkları etkinliklerin anlamla eşleştirme, 
deyimlerin altını çizme, boşluk doldurma gibi sınırlı düzeyinde kaldığını ortaya koymuş-
tur. Deyimlerin yapıları konusunda da çoğunlukla deyimleri öğretme eğiliminde oldukla-
rını ve dil yapılarının öğretimine uzak kaldıklarını göstermektedir.

Anahtar sözcükler: Türküler, düğün teması, yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi, 
deyimler, öğretmen adayları
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MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİKSEL 
MUHAKEMELERİ

Yrd. Doç. Dr. Gülfem SARPKAYA AKTAŞ, Yrd. Doç. Dr. Melihan ÜNLÜ

Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

gulfemsarpkaya@yahoo.com, melihanunlu@yahoo.com

İnsan günlük hayattaki ihtiyaçlarını gidermek, karşılaştığı problemlere çözüm üretmek 
için matematiksel düşünmeye ihtiyaç duymaktadırlar. Dolayısıyla matematiksel düşünme 
sadece matematiksel işlemleri ve problemleri çözebilmek için gerekli değildir. Hayatın her 
alanında önem arz etmektedir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama 
modelinde örnek olay tarama modeli kullanılmıştır. 2016-2017 akademik yılının bahar 
döneminde İç Anadolu’nun bir üniversitesinde matematik öğretmenliği programında öğ-
renim gören ve bu dönemde seçmeli ders olarak açılan “matematiksel düşünme” dersine 
devam eden 22 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, Mubark’ın (2005) lise öğ-
rencilerinin matematiksel düşünme becerilerini belirlemek için geliştirmiş olduğu 30 so-
ruluk bir testin Türkçeye uyarlandıktan sonra uygulanması esnasında öğrencilerin dikka-
tinin dağılması sebebiyle gerçek verilere ulaşılamayacağını belirten Kocaman’ın (2017) 
çalışmasında yer alan matematiksel düşünme testi veri toplama aracı olarak kullanılmış-
tır. Testte 12 adet soru bulunmakta olup bunlar sırasıyla matematiksel düşünmenin alt 
boyutlarını oluşturan genelleme, tümevarım, tümdengelim, sembollerin kullanımı, man-
tıksal düşünme ve matematiksel ispat kavramlarına yöneliktir. Her bir alt boyutta ikişer 
adet soru yer almaktadır. Bu soruların değerlendirilmesinde soruların çözümleri ve ispat-
ları dikkate alınarak Kocaman (2017) tarafından hazırlanan SOLO taksonomisi rubrik-
leri kullanılmıştır. Bu rubriklere göre her bir sorudan alınabilecek en düşük puan 1, en 
yüksek puan 5’tir. Buna göre matematiksel düşünme testinden alınabilecek en düşük top-
lam puan 12, en yüksek toplam puan ise 60’tır. Araştırmanın sonucunda öğretmen aday-
larının 27 ile 54 arasında değişen puanlar aldıkları görülmüştür. Puanların ortalaması ise 
40.09 olarak bulunmuştur. Öğretmen adaylarının matematiksel olarak iyi düzeyde düşü-
nebildiklerini görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Matematiksel düşünme, matematik öğretmen adayı, Solo tak-
sonomisi
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MATHEMATİCAL THİNKİNG OF MATHEMATİCS TEACHER 
CANDİDATES

Abstract

People need mathematical thinking to provide for their everyday needs and solve the 
problems they face. Therefore mathematical thinking is not only necessary for solving math-
ematical operations and problems. It is important in every aspect of life. In the research 
descriptive survey model which is kind of qualitative research methods were used. The 
research conducted with 22 students attending a mathematics teaching program at a uni-
versity in Central Anatolia during the spring semester of 2016-2017 academic year. They 
took “mathematical thinking” courses as elective courses in this period. Mubark (2005) 
developed a 30-items test used to determine high school students’ mathematical thinking 
skills. After that, the test which is adapted Turkish and reduced to 12 items by Kocaman 
(2017) because of distraction of students, is used as a data collection tool. There are 12 
questions in the test, which are related to the concepts of generalization, induction, de-
duction, use of symbols, logical thinking and mathematical proof which form the sub-di-
mensions of mathematical thinking respectively. There are 2 questions in each sub-dimen-
sion. In the evaluation of these questions, SOLO taxonomy rubrics prepared by Kocaman 
(2017) were used considering the solutions and proofs of the questions. According to these 
rubrics, the lowest score that can be taken from each question is 1, the highest score is 5. 
Accordingly, the lowest total score that can be obtained from the mathematical thinking 
test is 12 and the highest total score is 60. As a result of the research, it could be seen that 
the teacher candidates got scores ranging from 27 to 54. The average score was 40.09. 
Teacher candidates seem to be able to think mathematically at a good level.

Key Words: Mathematical thinking, mathematics teacher candidate, Solo taxonomy
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PROBLEM ÇÖZME STRATEJİLERİ ÖĞRETİMİNİN ÖĞRETMEN 
ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME İNANÇLARINA VE BECERİLERİNE 

ETKİSİ

Yrd. Doç. Dr. Melihan ÜNLÜ Yrd. Doç. Dr. Gülfem SARPKAYA AKTAŞ

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi

melihanunlu@yahoo.com, gulfemsarpkaya@yahoo.com

Bu araştırmada, ortaokul matematik öğretmen adaylarına problem çözme strateji-
leri öğretiminin onların problem çözme inançlarına ve becerilerine etkisinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Araştırmada ön test-son test tek gruplu desen kullanılmıştır. Araştırma bir 
üniversitenin ilköğretim matematik öğretmenliği programında öğrenim görmekte olan 35 
öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak Kloostermen ve Stage (1992) 
tarafından geliştirilen ve Hacıömeroğlu (2011) tarafından Türkçeye uyarlanan Matema-
tiksel Problem Çözmeye Yönelik İnanç Ölçeği ve Problem Çözme Testi kullanılmıştır. 
Ölçek beşli likert tipinde 24 madde ve 5 alt boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar ‘Mate-
matiksel Beceri, Matematiğin Yeri, Problemi Anlama, Matematiğin Önemi ve Problem 
Çözme Becerisi’dir. Ölçeğin güvenirlik katsayısı incelendiğinde Cronbach alfa iç tutar-
lık katsayısı 0.768 olarak hesaplanmıştır. Problem Çözme testi Problem Çözme strateji-
leri kullanılarak çözülebilecek 10 adet açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Öğretmen adayla-
rına Problem Çözme Stratejileri dersi kapsamında 14 hafta süreyle eğitim verilmiştir. Bu 
eğitimde Problem, Problem Çözme, Problem Çözme Stratejileri üzerinde çalışmalar ya-
pılmıştır. Ölçek ve test araştırmanın başında ve sonunda öğretmen adaylarına ön test-son 
test olarak uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 17.0 programı kullanılarak bağımlı 
örneklem t-testi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda araştırmadan elde edilen bulgu-
lar problem çözme stratejileri öğretiminin öğretmen adaylarının problem çözme inançla-
rını ve becerilerini anlamlı düzeyde etkilediğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler. Problem çözme stratejileri, problem çözmeye yönelik inanç, Öğ-
retmen adayı.
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THE EFFECTS OF THE PROBLEM SOLVING STRATEGIES INSTRUCTION 
ON PRESERVICE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS’ PROBLEM 

SOLVING BELIEFS AND SKILLS

Abstract

In this research, it was aimed to determine the effect of problem solving strategies in-
struction on pre-service elementary mathematics teachers’ problem solving beliefs and 
skills. A pre-test and post-test single group design was used in the study. The research was 
conducted with 35 teacher candidates studying at a university elementary school mathe-
matics teachers program. Problem Solving Test and Mathematical Problem Solving Be-
lief Scale which developed by Kloostermen and Stage (1992) and adapted to Turkish by 
Hacıömeroğlu (2011) were used as data collection tools. Five-point likert type scale con-
sists of 24 items and 5 sub-dimensions. These dimensions are “Mathematical Skill, Place 
of Mathematics, Understanding Problem, Mathematical Importance, and Problem Solv-
ing Skills”. When the reliability coefficient of the scale was examined, the Cronbach al-
pha internal consistency coefficient was calculated as 0.768. Problem Solving Test consists 
of 10 open ended questions that can be solved using Problem solving strategies. Pre-ser-
vice elementary mathematics teachers were trained for 14 weeks in the scope of Problem 
Solving Strategies course. Problems, problem solving, problem solving strategies have 
been studied in this training course. Scale and test were applied as pre-test and post-test 
at the beginning and at the end of the study. In the analysis of the data, dependent sample 
t-test was performed using SPSS 17.0 program. As a result of the analyzes, findings ob-
tained from the research reveal that problem solving strategies instructions significantly 
affect pre-service elementary mathematics teachers’ problem solving beliefs and skills.

Key Words: Problem solving strategies, belief in problem solving, pre-service ele-
mentary mathematics teachers.
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ZAMANLAR ÜSTÜNDE YAŞAYAN ŞAİR
(RÜSTEM BEHRUDİ)

Gülzar MAMMADOVA

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ABD Yüksek Lisans Öğrencisi

20. ve 21. Yüzyıl Azerbaycan edebiyatının önemli şahsiyetlerinden biri olan Rüstem 
Behrudi, 1957 yılında Nahçıvan’ın Behrudi köyünde dünyaya gelmiştir. Şiirlerinde Tu-
rancılık, Türkçülük ve milli konuları geniş açıdan ele almış ve milli bir çizgide, bağımsız 
bir ülke olma konusunda halkına önderlik etmiştir

Dede Korkut’u kendine örnek alan Rüstem Behrudi, Türk tarihinin farklı dönemlerini 
ve olaylarını şiirlerinde yoğun bir şekilde dile getirmiştir. Destanî bir dille ve tarihi konuları 
da dile getirdiği bu şiirlerine verilebilecek en önemli şiirlerinden biri “Salam Darağacı”dır.

Behrudi, yazmaya başladığı yıllardan bugüne kadar Türk yurtlarının birliği ve bir bay-
rak altında birleşmesi idealini şiirlerinde sık sık işlemiştir. Onun milli konular yanında en 
geniş ele aldığı diğer konu “Şamanizm” olmuştur. Kendisinin şaman olduğunu söyleyen 
şairin bu konuda en iyi bilinen şiiri de “Şaman Duası”dır.

Bildiri Rüstem Behrudi’yi şiirleri, fikirleri ile tanıtmanın yanında günümüz Azerbay-
can Edebiyatı içindeki yerini belirlemeyi de amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan edebiyatı, Rüstem Behrudi, şiir, Türkçülük
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IN SEARCH OF A FINE BALANCE AT THE AGE OF NEW SILK ROAD 
PROJECTS: FOREIGN POLICY DYNAMICS OF CENTRAL ASIAN STATES

Associated Prof. Dr. Güner ÖZKAN
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gozkan@konya.edu.tr

Abstract

Central Asian states have been trying to adopt their foreign policies in line with their 
domestic political developments and international geopolitical and geoeconomical dy-
namics, especially with the political dynamism having occurred in their territorial vicin-
ity. There have been huge developments in Chinese, Russian and the US foreign policy 
activities targeting Central Asian region in recent years that they are going to continue af-
fecting foreign policies of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbeki-
stan for decades to come. The Silk Road Economic Belt: One Belt One Road (OBOR) of 
China, Eurasian Economic Union (EEU) of Russia and New Silk Road (NSRP) of the US 
are the three forerunner competing economic and political projects, which, among other 
regions, mainly target Central Asian states for their successes. It is the Chinese project 
of OBOR that it seems to offer a better prospect for success in comparison with those of 
Russian and the US because of Beijing’s rising economic power and political weight as 
well as closeness to Central Asia. Russia and the US are the two powers whose projects 
mentioned appear to be less effective due to the facts that the former lacks economic and 
political capacity, and the latter appears to have less will for realising its project in the 
region. Regardless of capacities and willingness of these big powers to realise their new 
Silk Road projects, they have put great impacts on foreign economic and political rela-
tions of Central Asian states in terms of which big power centres each capital in the re-
gion is going to cooperate with most. This paper argues that Central Asia states will con-
tinue to cooperate more with OBOR of China so long as Beijing continues to follow a 
foreign policy course envisaging “peaceful rise” meaning non-interference of the inter-
nal affairs of other states. The paper also claims that Central Asian states will not ignore 
any prospect of cooperation with the EEU of Russia and the NSRP of the US for their 
own benefits in order to prevent the risk of both falling total control of China and trans-
gressing primarily the Russian and secondarily the US geopolitical interests. These argu-
ments therefore conclude that, at the age of Silk Road projects, Central Asian states will 
stay in a course of foreign policy dynamism in search of establishing a lasting fine bal-
ance among China, Russia and the US.

Key Words: New Silk Road, OBOR, Eurasian Economic Union, Central Asian States, 
Foreign Policy
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EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜM SEÇME NEDENLERİ
(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Örneği)

Araş. Gör. Gürcan ŞEKER

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Eğitim Fakültesi,

gurcanseker@ohu.edu.tr

Doç. Dr. Burhan ÇAPRİ

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi,

burhancapri@gmail.com

Bu çalışmanın temel amacı eğitim fakültesini tercih eden birinci sınıf öğrencilerinin 
bölümlerini tercih etme nedenlerinin ortaya konulmasıdır.

Bu araştırma üniversite öğrencilerinin bölüm tercihi nedenlerini ortaya koymaya ça-
lışması bakımından tarama modelindedir. Araştırmanın çalışma grubunu Niğde Ömer Ha-
lisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesinin farklı bölümlerinde birinci sınıfta öğrenim gör-
mekte olan 424 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada araştırmacılar tarafından geliştirilen 
demografik bilgi formu ile bölüm seçiminde etkili olan faktörlere ilişkin soruların yer al-
dığı bir anket formu kullanılmıştır. Araştırmanın verileri SPSS 24.0 ile analiz edilmiştir. 
Analiz aşamasında betimsel istatistiklerden yararlanılmıştır.

Bölüm tercihinde etkili olan faktörlere ilişkin sorulara verilen yanıtlar listelendiğinde 
oranların şu şekilde sıralandığı görülmektedir: “Alana (mesleğe) olan ilgi % 70, alanda 
yetenekli olduğuna ilişkin düşünce % 65, cinsiyete uygunluk % 58, üniversiteye giriş sı-
navında hedeflenen puanın alınamaması nedeniyle zorunlu tercih %52, iş bulma imkânı 
% 51”. Bölüm tercihinde kendilerini yönlendirici bir faktör olup olmadığına yönelik soru-
lara verilen yanıtlar ise şu oranlarda sıralanmaktadır: “Anne ve baba % 44, öğretmenler % 
33, okul psikolojik danışmanı % 32, arkadaşlar % 24 ve okul idarecileri % 18”. Son ola-
rak üniversite sınavına tekrar hazırlanmayı göze alamadığım için bu bölümü tercih ettim 
diyen öğrencilerin oranının ise % 44 olduğu görülmektedir. Öğrencilerin öğrenim gördük-
leri bölümden memnuniyetlerine ilişkin yanıtlar incelendiğinde; Güzel Sanatlar Eğitimi 
Bölümü öğrencilerinin diğer bölüm öğrencilerine kıyasla, kız öğrencilerin erkek öğren-
cilere kıyasla bölümden memnuniyet düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bölüm, Bölüm Tercihi, Bölüm Tercihinde Etkili Faktörler
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REASONS WHY FACULTY OF EDUCATION STUDENTS CHOSE THEIR 
DEPARTMENTS

(A Case of Niğde Ömer Halisdemir University)

Abstract

This study mainly aims to explore the reasons why the first-year students at the fac-
ulty of education chose their departments.

This research was designed in the survey model as it made an effort to explore the rea-
sons of university students for their choice of department. The study group of the research 
is composed of 424 students who are attending the first year in different departments at 
Niğde Ömer Halisdemir University Faculty of Education. A demographic information 
form and a questionnaire form involving the questions about the factors that affected the 
choice of department developed by the researchers were used in the study. The research 
data were analyzed in SPSS 24.0. Descriptive statistics were utilized in the analysis stage.

When the answers to the questions about the factors that affected the choice of depart-
ment are listed, it is seen that the percentages are ranked as follows: “Interest in the field 
(vocation) (70%), idea that one is skilled in the field (65%), suitability for gender (58%), 
forced choice due to the lack of desired score in the university entrance exam (52%), and 
job opportunity (51%)”. The answers to the questions about whether there was a guid-
ing factor in the choice of department are ranked at the following percentages: “Parents 
(44%), teachers (33%), school psychological counselor (32%), friends (24%), and school 
administrators (18%)”. Finally, the percentage of the students who said “I chose this de-
partment because I could not run the risk of preparing for the university exam again” is 
44%. As for the student answers about their satisfaction with their departments, the stu-
dents in the Department of Fine Arts Education had higher satisfaction levels than stu-
dents of other departments and the female students’ satisfaction levels were higher than 
levels of the male students.

Key Words: Department, choice of department, factors affecting the choice of department
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ESKİ ÇAĞDA İLK EVCİL HAYVANLAR VE DEVE

Hacı ÇOBAN
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Hayvanlar için evcilleştirilme sırası genellikle şöyle düşünülmektedir: Köpek muhte-
melen ilk evcilleştirilen hayvanlardandı. İkinci grupta evcilleştirilenler vahşi halleri insan-
lar gibi mevsimsel göçler sürdüren göçebe hayvanlardı (koyun, keçi, rengeyiği). Üçüncü 
grup, tarımla birlikte gelen yerleşik hayat ile evcilleştirilmiş sığır gibi hayvanlardı. Dör-
düncü grup ulaşım aracı olarak evcilleştirilenlerdi (eşek, yaban eşeği, deve, at). At ve deve 
insan kullanımına en son giren hayvanlar olmuştur. Keçi ve koyunun evcilleştirilmesi rad-
yokarbon tarihleme yöntemi ile M.Ö. 6.000’lere atfedilmektedir.

At, tapir, gergedan, fil, domuz, deve ve primatların da içinde olduğu memeli hayvanların 
çoğu, ilk kez Erken Eosende 10 kg.dan daha küçük hayvanlar olarak ortaya çıkmışlardır.

Miyosende, dünya artık bugünkü biçimini almaya başlar.
Miyosen’de memeli çeşitliliği zirveye ulaşır. Avrupa-Asya, Asya-Afrika ve Asya-Ku-

zey Amerika Kıtaları arasında hayvan göçleri yaşanır. Miyosen’de atlar da midilli boyut-
larına ulaşır. Orta ve Geç Miyosen dönemde, Avrupa, Asya ve Afrika arasındaki memeli 
göç yollarının uğrak yeri Anadolu’dur.

Evcilleştirme sürecinde farklı yabani otobur hayvandan başarılı bir şekilde evcilleşti-
rip yetiştirilenlerin sayısı keçi, koyun, domuz, inek, at, eşek, deve, sığır, lama, ren geyiği 
ve yak olmak üzere sınırlı olmuştur.

Tarihte ilk defa deveyi Güney Arabistan, Socotra ve Afrikalı toplumlar süt veren bir 
hayvan ve servet unsuru olarak yetiştirmişlerdir. Kuzey Afrika’da deve, diğer bölgeler-
den farklı olarak, tarla sürme ve arabaları çekmede de kullanılmakla birlikte, ilk dönem-
lerde develer yük hayvanı olarak çok az kullanılmışlar, binek hayvanı olarak ise hiç kul-
lanılmamışlardır. Develerin binek hayvanı olarak kullanılması yeni ve kullanışlı eyerlerin 
imalatıyla daha sonra mümkün olabilmiştir.

Arabistan, Suriye, Mısır ve Afrika da daha çok tek hörgüçlü develer bulunmaktaydı. 
Arkeolojik verilere göre iki hörgüçlü deve ilk defa, günümüzde İran ile Türkmenistan sı-
nırını oluşturan Horasan bölgesinde evcilleştirilmiştir. Buralarda bu tür devenin varlığı 
M.Ö.3000-2500 yıllarına kadar gitmektedir.

Anadolu’da devenin çoğalması; Türkler tarafından fethedildikten sonra özellikle de 
Kuzey Suriye’de yer alan deve yetiştiren bölgelerle ekonomik bağlantıların artmasıyla 
başlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Evcilleştirme, Eski çağ, Deve
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THE FIRST DOMESTICATED ANIMALS AND CAMEL

Abstact

The domestication sequence for the animals is thought as; Dog is probably one of the 
first domesticated animals. The situations of the second domesticated group which were 
like the human beings being seasonal immigrants were nomadic animals (sheep, goat, rein-
deer). The third group was formed by the animals like cows that had been domesticated 
because of the urbanization resulted from farming. The fourth group was formed by the 
animals used for transportation such as donkey, wild donkey, came and horse. The domesti-
cation of goat and sheep dates back to 6000 B.C. given by the radiocarbon dating method.

The most of the mammals including horse, tapir, rhinoceros, elephant, pig, camel ap-
peared for the first time as 10 kg during the early Eocene. The world started to take its 
present position during the Miocene.

During the Miocene the variety of mammals reached its peak. The animal migrations 
had been seen in Europe-Asia, Asia-Africa and Asia-North America continents. The horses 
became as big as a pony during the Miocene. During the middle and late Miocene, Ana-
tolia was the arrival place for the mammals between Europe, Asia and Africa.

During the domestication period, the numbers of the successfully domesticated weed 
plant-eating animals were limited with goat, sheep, pig, cow, horse, donkey, camel, lama, 
reindeer, yak.

In history, for the first time the societies in South Arabia, Socotra and Africa began to 
breed the camels as milk giving animals and source for wealth. Unlike other regions, in 
the North Africa camels were used for cultivation and pulling cars. At early periods they 
were used for carrying things much and they were not used as mount animals at all. Later, 
it became possible to use them as mount animals when the useful saddles were produces.

There were more humpy camels in Arabia, Syria, Egypt and Africa. According to the 
archeological findings, the camel with two humpies had been domesticated in the Khu-
rasan Region in Iran and Turkmenistan for the first time. The entity of such camels goes 
back to 3000-2500 B.C.

The rise in the number of camels in Anatolia began after the conquest of Anatolia by 
the Turks particularly with the economic ties with Northern Syria where the camels had 
been grown.

Key Words: Domesticating, Ancient age, Camel



111

I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu

1926 İLK MEKTEP PROGRAMI İLE 2017 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM 
PROGRAMININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI 
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Doç. Dr. Hakan AKDAĞ
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İnsanoğlu, yeryüzünde ilk ortaya çıktığı andan itibaren yaşadığı çevreyi anlama ve an-
lamlandırma çabası içerisinde olmuştur. Bu çabalar önceleri rastlantı niteliğinde uygula-
malı şekilde değerlendirilirken, zaman içerisinde daha sistematik ve profesyonel bir hal 
kazandığı söylenebilir. İnsanın sosyal ve fiziki çevresini zamanın koşullarına göre ele alan 
sosyal bilgiler, genelde toplum özelde ise insan(lar)ın ihtiyaçları doğrultusunda sürekli bir 
değişim/gelişim içerisinde olmuştur. Sosyal Bilgilerin sistemli bir çalışma alanı olarak or-
taya çıktığı ilk andan itibaren toplumların gelecekte nasıl bir yapıda olması gerektiği ko-
nusunda da çalışmalar yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulduğu ilk yıllarda 
da eğitim öğretim faaliyetleri bir nevi bu felsefe kapsamında değerlendirilmeye çalışıl-
mıştır. Eğitim programları geliştirilirken, bunun yanında okullar açılmış ve toplumun ta-
mamına hitap eden okuma yazma seferberliği çalışmaları yapılmıştır. Araştırmamız kap-
samında 1926 yılında hazırlanan ilk mektep programı ile 2017 yılında hazırlanan sosyal 
bilgiler öğretim programının farklı değişkenler açısından incelenmesi, benzerliklerin, fark-
lılıkların ortaya konmasının da önemli olacağı söylenebilir. Şöyle ki; köklü bir medeni-
yete ve tarihe sahip bir yapıda kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 94 yıl içerisinde 
eğitim-öğretim faaliyetleri içerisinde hangi konumdan hangi konuma geldiğinin belirlen-
mesi, belirtilen zaman diliminde değişimlerin/gelişmelerin ortaya konması gelecekte ya-
pılması planlanan projeler, çalışmalar, düzenlemeler, güncellemeler vb.leri açısından da 
önemli olacağı söylenebilir. Çalışmada bilimsel araştırma yöntemlerinde kullanılan nitel 
araştırma deseninde doküman inceleme tekniği kullanılmıştır. Alanyazında araştırma ama-
cına uygun dokümanlar elde edilmiş ve araştırma amacı kapsamında incelenerek analiz 
yapılmıştır. Elde edilen veriler maddeler halinde sıralanarak yorumlanmıştır. Araştırma so-
nucunda Cumhuriyetin ilk yıllarında toplumun yapısına ve ihtiyaçlarına yönelik olarak be-
lirlenmiş programların günümüzde olumlu yönde geliştiği sonucuna varılmıştır. Söz ko-
nusu sonuçlar çerçevesinde de öneriler sunulmuştur.

Anahtar kavramlar: Sosyal Bilgiler, Öğretim Programı, Değişim, Gelişim, Değer-
lendirme.
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COMPARATIVE INVESTIGATION OF 1926 FIRST MEKTEP CURRICULUM 
AND 2017 SOCIAL STUDIES CURRICULUM IN TERMS OF DIFFERENT 

VARIABLES

Abstract

People have been struggling to understand and make sense of the environment they 
lived since first appeared on earth. It can be said that these efforts have become more sys-
tematic and professional over time, when the priorities are assessed as coincidentally prac-
tical. Social studies, which handle the social and physical environment of man in the con-
ditions of time, have been in a constant change / development in line with the needs of 
the society in general and people in particular. Several studies have also been conducted 
on how society should be structured in the future from the first time that Social stud-
ies have emerged as a systematic field of study. In the first years of the establishment of 
the Republic of Turkey, education and training activities have been tried to be evaluated 
within the scope of this philosophy. While the curriculum was being developed, schools 
were opened along with this, and literacy mobilization activities were carried out to ad-
dress the whole society. Within the scope of our research, it can be said that examining 
the first mektep program prepared in 1926 and the social studies curriculum prepared in 
2017 in terms of different variables will be important to reveal the similarities and differ-
ences. Namely; it is possible to say that determining the position of the Republic of Tur-
key which established in a structure with a rooted civilization and history within the ed-
ucation and training activities during 94 years, and revealing the changes / developments 
within the specified time frame will be important in terms of planned projects, studies, 
regulations and updates. In the study, document review technique was used in the quali-
tative research design which used in scientific research methods. Documents suitable for 
the purpose of research were obtained in the literature and analyzed within the scope of 
the research purpose. The obtained data are listed as items and interpreted. As a result 
of the research, in the first years of the Republic, curriculum that are determined for the 
structure of the society and their needs have been developed in a positive way recently. 
Suggestions were also presented in the context of the mentioned results.

Key Words: Social Studies, Curriculum, Change, Development, Evaluation.
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TÜRKÇE ÖĞRETİCİLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER
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hakanakdag@mersin.edu.tr

Yeşim KAHLEOĞULLARI

Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

yeşim.kahle31@outlook.com

2011 yılında dünyada ve özellikle Türkiye’nin de içinde bulunduğu Ortadoğu coğraf-
yasında kayda değer önemli gelişmeler yaşanmıştır. Meydana gelen olaylara bakıldığında 
Suriye’deki gelişmeler Türkiye açısından dikkatle izlenmiş ve gerekli önlemler alınmaya 
çalışılmıştır. Suriye’deki savaşın gün geçtikçe ilerlemesi, birçok Suriyelinin Türkiye sını-
rına gelmesi ile sonuçlanmıştır. Sınır komşusu olması, tarihi ve kültürel bağlar nedeniyle 
Türkiye birçok Suriyeli misafiri kabul etmiştir. Savaşın başladığı ilk yıllardan itibaren gü-
nümüze kadar Türkiye’ye gelen bu sayı gün geçtikçe artmış ve bugün yaklaşık olarak 3,5 
milyona ulaşmıştır. Bunların büyük bir kısmını da eğitim çağında olan çocuklar oluştur-
maktadır. 2012 yılında tekrar geri dönecekleri düşünülerek bazı geçici eğitim politikaları 
yapılmış, ancak ilerleyen yıllarda savaş daha da büyüyüp daha çok Suriyeli Türkiye’ye 
gelmeye başlayınca bazı yasal düzenlemelerle onlara da eğitim hakkı sağlanmıştır. Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim politikaları hazırlanmış, uygulanmıştır. Bu kapsamda 
Suriyelilere Türkçe öğretimi konusunda 2016 yılında Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim 
Sistemine Entegrasyonu Projesi geliştirilmiş ve Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmen-
liği, Edebiyat Öğretmenliği branşlarından yaklaşık olarak 4 bin öğretici verilen eğitim-
lerle görevlendirilmiştir. Bu öğreticiler GEM (Geçici Eğitim Merkezleri), Geçici Barınma 
Merkezi olarak oluşturulan kamplarda ve Suriyeli öğrencilerin bulunduğu diğer okullarda 
istihdam edilmiştir. Bu çalışmanın amacı da bugün hala devam eden söz konusu proje 
kapsamında görevlendirilen Türkçe Öğreticilerinin sınıflarında yaşadıkları sınıf yönetimi, 
uyum, eğitim ve öğretim sorunları tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma için Gaziantep 
ili Nizip ilçesinde bulunan Geçici Eğitim Merkezleri, Geçici Barınma Merkezleri (Çadır 
Kent ve Konteyner Kent-GEM)’nde çalışan öğreticilere açık uçlu soru formu uygulan-
mıştır. Hazırlanan ölçme aracı için araştırmada gerekli alan yazın taraması yapılarak ve 
iki alan uzmanının görüşleri alınarak sorular hazırlanmıştır. Elde edilen veriler içerik ana-
lizine tabi tutularak temalar belirlenmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma sonuçları çerçeve-
sinde de öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Geçici Eğitim Merkezi, Öğretici, Türkçe Öğretimi, Sınıf Yöne-
timi, Uyum.
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THE DIFFICULTIES ENCOUNTERED BY TURKISH LANGUAGE 
INSTRUCTORS

Abstract

Significant developments were experienced in 2011 in the world and particularly in 
the geography of the Middle East, including Turkey. Considering the emerging events, 
the developments in Syria were intensely followed by Turkey and necessary precautions 
were tried to be taken. The gradual progress of the war in Syria has resulted with the ar-
rival of many Syrians on the border of Turkey. Due to its border neighborhood, historical 
and cultural ties, Turkey has accepted many Syrian visitors. This number has increased 
day by day since the beginning of the war and has reached approximately 3.5 million to-
day. Most of them are school-aged children. Some temporary education policies have been 
made with the thought that they will return again in 2012, but in the following years, when 
the war grew even bigger and came to more Syrian Turkey, some legal arrangements al-
lowed them to be educated. Education policies have been prepared and implemented by 
the Ministry of National Education. Within this context, in 2016, the project Integration 
of Syrians into Turkish Educational System was developed on Turkish language teach-
ing and approximately 4 thousand instructors from the branches of Classroom Teaching, 
Turkish Language Teaching, and Literature Teaching were assigned after training. These 
instructors were employed in TTC (Temporary Training Centers), Temporary Refuge Cen-
ters, and in other schools where Syrian students are located. The purpose of this study 
was to determine the classroom management, adaptation, education and teaching prob-
lems of the Turkish Instructors who are assigned in the scope of the project which is still 
going on today. For the research, an open-ended questionnaire was given to the teachers 
working in the Temporary Training Centers, Temporary Refuge Centers (Tent city and 
Container city- TTC) located in the Nizip district of Gaziantep province. For the mea-
suring instrument, the related literature was searched and two field experts opinion were 
asked then the questions were prepared. The obtained data were subjected to content anal-
ysis and the themes were determined then interpreted. Suggestions were presented in the 
frame of research results.

Key Words: Temporary Training Centers, Instructor, Turkish Language Teaching, 
Classroom Management, Adaptation.
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ MİLLİ EĞİTİM 
BAKANLIĞI’NIN TAVSİYE ETTİĞİ FİLMLERİ İZLEME DURUMU

Doç. Dr. Halil TOKCAN
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Bu araştırmanın amacı sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
tavsiye ettiği filmleri izleme durumunu ortaya koymaktır. Araştırma Niğde Ömer Halisde-
mir üniversitesi eğitim fakültesinde öğrenim gören 219 Sosyal bilgiler öğretmen adayına 
uygulanmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarına kişisel bilgilerinde yer aldığı Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın tavsiye ettiği yirmi iki filmden hangilerini izlediklerine dair bir form veril-
miştir. Öğretmen adaylarından film izlemeyi sevip sevmedikleri, ne tür filmlerden hoşlan-
dıkları, filmleri nerede izledikleri ve ne sıklıkla film izledikleri konusunda kişisel bilgiler 
alınmıştır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’nın tavsiye ettiği filmlerden hangilerini izledik-
lerini ve izledikleri filmler arasında en beğendikleri filmi belirtmeleri istenmiştir. Yapı-
lan analiz sonucu sosyal bilgiler öğretmen adaylar genel olarak film izlemeyi sevdiklerini 
belirtmiştir. Öğretmen adaylarının en fazla izlediği film türleri gerilim, macera, aksiyon 
ve bilim kurgu türüdür. Öğretmen adayları filmleri en çok internet üzerinden bilgisayar 
yoluyla izlerken en az dvd/vcd’den izlemektedirler. Öğretmen adayları haftada 1-5 arası 
film izlediklerini belirtmişlerdir. Analiz sonuçlarında her ne kadar öğretmen adayları film 
izlemeyi sevse de tavsiye filmleri izleme oranının düşük olduğu görülmüştür. Öğretmen 
adaylarının tavsiye filmler arasında en fazla izledikleri filmler üç idiot ve her çocuk özel-
dir filmleridir. Öğretmen adaylarının bu filmler arasında en az izledikleri film ise Patch 
Adams filmidir. Genel anlamda hem öğretmenlik mesleğiyle ilgili olan ve eğitimle ilgili 
birçok faydalı bilgiler barındıran bu filmlerin izlenme oranının arttırılması için eğitim fa-
kültelerinde film izleme günleri yaptırılabilir. Öğretmen adaylarıyla filmler üzerine soh-
bet ve tartışma yapılacağı etkinliklere yer verilebilir.

Anahtar kelimeler: Sosyal bilgiler, öğretmen adayı, film, milli eğitim bakanlığı
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SOCİAL STUDİES TEACHER CANDİDATES WATCHİNG FİLMS 
RECOMMENDED BY THE MİNİSTRY OF EDUCATİON

Abstract

The aim of this research is to reveal the social studies teacher candidates watching the 
films recommended by the Ministry of National Education. Research Niğde Ömer 219 
Social studies students studying at Halisdemir University Faculty of Education have been 
applied to the teacher candidate. In the study, a form was given to prospective teachers 
that they watched the twenty-two films recommended by the Ministry of National Ed-
ucation, where they had personal information. Teacher candidates received personal in-
formation about whether they liked watching movies, what kinds of movies they liked, 
where they watched movies and how often they watched movies. It is also requested that 
the Ministry of National Education should be able to identify the films that they have rec-
ommended and the films they like the most. The result of the analysis is that social stud-
ies teacher candidates generally liked to watch movies. The most watched film genres of 
teacher candidates are thriller, adventure, action and science fiction. Teacher candidates 
mostly watch films from a DVD / VCD at least when watching movies via the internet. 
Teacher candidates stated that they watched 1-5 movies per week. Although the results of 
the analysis show that prospective teachers like to watch movies, the rate of watching rec-
ommendation films is low. The most recommended films among teacher candidates’ rec-
ommendations are three idiots and each child is special. Patch Adams is the least-watched 
film among teacher candidates. In general, there are days of watching movies in educa-
tional faculties to increase the screening rate of these films, which are related to the teach-
ing profession and have a lot of useful information about education. Teacher candidates 
may be invited to discuss and chat about films.

Key Words: Social studies, teacher candidate, film, ministry of national education
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Abstract

Turkish learners of English sometimes show tendency to depend on their mother tongue 
when they face a struggle in their L2. Thus, this may lead to positive and negative lan-
guage interference in the English preposition usage. With this in mind, the researchers 
aimed at examining the Turkish first and fourth year Foreign Language Education (FLE) 
students’ native language interference in preposition usage and the impact of their English 
language proficiency based on the scores of a questionnaire. To measure the level of the 
interference and the impact of the students’ English language proficiency on the scores, 
a questionnaire consisting of 30 multiple choice preposition questions was utilized. This 
questionnaire was applied to groups of first and fourth year students of FLE department, 
which include 25 students from each. The data collected from the questionnaires and the 
whole study will be of interest to those who teach English to Turkish speakers and who 
study linguistics as it reveals the impact of the participants’ native languages both positively 
and negatively. In addition, it provides insights about the effect of language proficiency 
in L1 interference to L2. Therefore, it will be beneficial to all professionals in the field.

Key Words: preposition usage, language interference, proficiency, L1, L2
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KAMU POLİTİKASI BAĞLAMINDA AŞI UYGULAMASININ ZORUNLULUĞU, 
BULAŞICI HASTALIKLAR SORUNU VE BAĞIŞIKLAMA POLİTİKASI

Harun POLAT

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Politikası ve İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans
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Dünyanın nüfusu her geçen gün biraz daha artmakta ve kirlenmeye devam etmekte-
dir. Sağlıklı bir toplum olabilmek, sağlıklı bir çevrede sağlıklı bireyler olarak yaşamayla 
mümkündür. Çevre kirliliği, iklim değişikliği, nüfus yoğunluğu ve göçler nedeniyle ço-
ğalan bulaşıcı hastalıklar; toplumun sağlığına tehdit oluşturmaktadır. Önlenmediği tak-
dirde ciddi olumsuz sonuçlar doğurabilecek olan bulaşıcı hastalıklar tüm dünya devletle-
rinin ortak bir sorunu haline gelmiştir. Ulusal koruyucu programlar Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından uluslararası standartlara getirilerek hastalıklarla mücadele de işbirliği ve etkin-
liği artırmıştır. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi ve 
T.C. Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Dairesi Başkanlığı verilerine göre bu-
laşıcı hastalık antijenleri yıldan yıla değişmektedir. Her dönem değişik tip virüslerle ve 
hastalıklarla mücadele edilmektedir. Çocuklar virüslerden ve hastalıklardan en çok etki-
lenen kişiler olduğu için tüm dünyada Genişletilmiş Bağışıklama Programı uygulanmak-
tadır. Genişletilmiş denmesinin nedeni ise aşılanmamış hiç çocuk kalmamasının hedef-
lenmesidir. Ancak bağışıklanmayla hastalıklara karşı direncin sağlanacağı ve ölüm, felç 
gibi vakaların önlenebileceği belirtilmektedir. Aşı uygulamasına karşı kişinin rıza göster-
mesinin istenmesi ve bu yönde Anayasa Mahkemesi kararını incelediğimizde toplumun 
ve bireylerin üstün yararı göz ardı edilemeyecek bir meseledir. Sorunu tanımlama bağla-
mında baktığımızda aşının zorunluluğu ve bulaşıcı hastalıklar sorunu bireysel/özel bir so-
run gibi görünmekte fakat aşı olunmadığında ortaya çıkabilecek etkenlerin toplumun sağ-
lığını olumsuz etkilemesi olasılığından dolayı da sorunun kamusal/toplumsal bir boyuta 
ulaşacağı kaçınılmaz bir gerçekliktir. Anayasa Mahkemesi aşıyı hak ihlali olarak değer-
lendirse de Yargıtay, gerekçe gösterilmediği takdirde ebeveynin çocuğuna aşı yaptırma-
masını çocuğun üstün yararının ihlali olduğunu ve devletin gerekli tedbirleri alabileceğini 
belirtmektedir. Bulaşıcı hastalıklar karşısında her bireyin kendi sağlığını koruması kendi-
sine bırakılırsa toplumun sağlığı ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kalabilir. Kişiler kendi 
sağlıklarını tabi ki doğal olarak kendisi sağlayabilir; hijyen kurallarına dikkat eder, den-
geli beslenir ve sportif faaliyetlerde bulunursa sağlıklı bir vücuda sahip olabilir fakat dış 
etken olarak yayılan bir bulaşıcı hastalık karşısında kendini koruyamamaktadır. Bu se-
beple aşı uygulaması büyük bir öneme sahiptir. Her bireyin bu uygulamadan eşitlik ilkesi 
gereği yararlanması ve aşı uygulamasının tüm yurtta etkinlik ilkesi gereği sürdürülmesi 
bağışıklama politikasıyla mümkün olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bulaşıcı Hastalıklar, Bağışıklama Politikası, Aşı Uygulaması
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OBLIGATION OF PUBLIC POLICY IN THE CONTEXT OF VACCINE 
ADMINISTRATION THE PROBLEM OF COMMUNICABLE DISEASES AND 

IMMUNIZATION POLICY

Abstract

The world population is increasing with each passing day and contiunes to contami-
nation. To be a healthy society, it can lives as healthy individuals with a healthy enviro-
ment. Enviromental pollution climate change, infectious diseases with increasing popu-
lation density and migration reason is a threat to the health of the community. Infectious 
diseases, which many cause serious negative consequences unless prevention has become 
a common problem of all world states. National provention programs has increased co-
operation and effectiveness in the fight against the disease by the World Health Organi-
zation brought to international standards. The World Health Organization, the European 
Center for Diseases Prevention and Control Center and the Republic of Turkey Ministry 
of Health Communicable Disease Prevention Department of infectious disease antigens 
according to data varies from year to year. Every period is fighting with different types 
of viruses and diseases most affected people all over the world for Expanded Immuniza-
tion Program that children from the virus and the disease is applied. The reason for un-
vaccinated aim to keep a child is never called extended. But to provide resistance against 
diseases by immunization and death are preventable cases such as stroke. Vaccine be 
asked to show the persons consent and against the implamentation of the community we 
examine the supreme court decision in this direction and individuals is an issue that can 
not be ignored for the best interests. The vaccine we look at in the context of complet-
ing the problem must and infectious diseases issue an if / seams to have a specific prob-
lem but vaccines be is not exist which could factor of the problem in due to the possibil-
ity of adversely affecting the health of the community public / is an unavoidable reality 
to reach a social dimension. Although the Constitutional Court values vaccine infringing 
the Supreme Court, if the grounds of the child being vaccineted shown to the parents of 
the child is a violation of the states best interests and stated that it a take the necessary 
measures. Each individual to protect their health in the face of infectious diseases of pub-
lic health, if left to itself, could face a serious threat people can provide their own health 
itself, of course pay attention to hygiene, a balanced diet and if you are found in sport-
ing activities can have a healthy body, but the external factors can not protect himself as 
the face of a spreading infectious diseases. Therefore vaccination is of great importance. 
Due to the principle of equality of every individual to benefit from this proctice, and vac-
cination policy should events of the whole country is made possible by maintaining im-
munization policies.

Key Words: İnfectious Diseases, İmmunization Policy, Vacciniation



120

Ist International Symposium of Silk Road Academic Studies

17. YÜZYILDA İNGİLİZ TÜCCARLAR VE İPEKYOLU: KEŞİFLER 
DÖNEMİ’NDE İNGİLİZ TÜCCARLARIN İPEK YOLU’NA ULAŞMA 
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İngilizler ihtiyaç duydukları ipeği 16. Yüzyıl boyunca Akdeniz Ticaretinde söz sahibi 
olan Venedikli tüccarlardan satın almışlardır. Bu alışverişte İngiliz tüccarların elde ettik-
leri kazanç miktarı oldukça düşüktür. Bu nedenle İngiliz Tüccarlar Kraliyetin de deste-
ğini alarak alternatif ticaret yolları ve merkezleri arayışına girmişler ve bu amaçla da ilk 
önce Venedik Ticaret Şirketi’ni sonrasında da Yakındoğu Ticaret Şirketini (Levant Com-
pany) kurdular. Müslüman Türkler ile karşılaşmamak için İngiliz seyyah ve maceracılar 
İpek Yolu’na ulaşmayı ilk defa Rusya üzerinden denemişlerdir. İngilizler, Rusya ve Hazar 
yoluyla İran’a ulaşan karayolunun kullanışlı olmadığının görülmesine ve 1580’e gelindi-
ğinde bu yol nerdeyse terk edilmiş olmasına rağmen sonraki birkaç yıl boyunca İran’a ve 
daha doğuya giden alternatif karayolları bulma çabası devam ettiler. 1581 Haziran’ında 
John Newberry Halep’i aşarak Fırat boyunca giderek Felluce’ye oradan Bağdat’a oradan 
da Basra’ya ve oradan da nihayet aşağıya yönelip Körfez’e gelerek Basra Körfezi’nin ağız 
kısmında bulunan Hürmüz’e geldi. Newberry, bu seyahati ile Venediklilerin ve Portekiz-
lilerin çoktandır bildikleri ve Doğu Hindistan görevlilerin Hindistan’a gidip gelirken sık-
lıkla kullanacakları bu ‘Büyük Kervan Çöl Rotasını kullanan ilk İngiliz seyyah olmuştur. 
İngilizlerin İran’la doğrudan ticaret yapmayı istemelerin tek sebebi ipekti. Ham ipekten 
ipek kumaş üretimi on yedinci yüzyılın ilk yıllarında ana endüstrilerden biri haline gel-
mişti. Ham ipek ithalatından elde edilen karın büyük bölümü işlenmiş İran ipeğinin, ipek 
endüstrisi yeni yeni gelişmekte olan batı ve orta Avrupa ülkelerine tekrar satışından geli-
yordu. Ham ipek İran limanlarından aracısız bir şekilde ithal edildiğine ve ipeğin ücreti 
nakit para yerine İngiliz yünüyle ödendiğinde bu karlar daha artmaktaydı. Bu nedenle İn-
gilizler, İpek Yoluna doğrudan ulaşabilme arzularından vazgeçmemişlerdir. Bu araştırma-
mızda 17. Yüzyılın başında İngiliz seyyah ve tüccarların İpek Yolu’na ulaşma teşebbüs-
lerini tartışacağız.

Anahtar Kelimeler: İngiliz Tüccarlar, İpek Yolu, Keşifler Dönemi, İpek Ticareti,
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BRITISH MERCHANTS AND SILK ROAD IN THE 17TH CENTURY: 
BRITISH ATTEMPT TO ACCESS SILK ROAD IN THE AGE OF DISCOVERY

Abstract

British merchants provided silk from Venetian merchants during the 16th century. The 
profit of this exchange was low and unsatisfactory. English merchants and adventurers, 
thus, with the support of the English Monarchy attempted to find out new and alternative 
routes to Persian silk. At the beginning, not to face the Ottomans British Merchants and 
adventurers tried to access Persia through Russia. They first established a Venice Com-
pany. Then, they established Levant Company at the end of the 16th century. Routes to 
Caspian Sea through Russia was almost vacant and not practical but British merchants 
insisted using alternative directions during this period. In 1581 Newberry, a British mer-
chant and adventurer, sailing over the Euphrates River accessed to Baghdad and Persian 
Gulf through Felucca for the first time. He was the first British merchant who used this 
route (Great Caravan Road) which was already known and frequently followed by the 
merchants from Portugal to access India. Silk is the main reason to access Persia for Brit-
ish merchants because it was the main commodity and raw material of British and Eu-
ropean industry after the end of the 16th century. There was a great profit in silk indus-
try and trade in European mainland. The British could work out Persian silk and market 
it to European countries, thus, earn great profit out of this exchange. The profit was even 
better once British Merchants use English wool instead of cash. Therefore, British mer-
chant has never given up their desire and attempts to access Persian silk and Silk Road. 
This paper aims to investigate British desire to access Silk Road using alternative direc-
tions and routes.

Key Words: British Merchants, Silk Road, Age of Discovery, Silk Trade
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(s, t) PELL AND (s, t) PELL-LUCAS MATRİS DİZİLERİ ÜZERİNE
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Sayı dizili matrisler, matris analizinde yaygın bir çalışma alanına sahiptir. Özellikle 
elemanları iyi bilinen sayı dizilerinden oluşan sayı dizili matrisler, günümüzde çok ilgi 
çekici olmuşlardır. Son yıllarda farklı sayı dizileri üzerine pek çok çalışma görmekteyiz. 
Biz de bu çalışmada, (s, t) Pell ve (s, t) Pell-Lucas matris dizileri arasındaki bazı önemli 
ilişkileri sunacağız. Bu matris dizilerini kullanarak (s, t) Pell ve (s, t) Pell-Lucas sayı dizi-
leri için bazı eşitlikleri ele alacağız. Ayrıca, (s, t) Pell ve (s, t) Pell-Lucas sayı dizileri için 
Binet Formülünü vereceğiz.

Anahtar Kelimeler: Pell sayıları, Pell-Lucas sayıları, Pell matrisi, Pell-Lucas matrisi

ON THE (s, t) PELL AND (s, t) PELL-LUCAS MATRİX SEQUENCES

Abstract

Number sequence matrices is a widely studied subject in matrix analysis. Especially 
number sequence matrices whose entries are well-known number sequences have become 
a very interesting research subject in recent years. We have seen many studies on the dif-
ferent number sequences in the last years. In this study, we present some important rela-
tionships between (s, t) Pell and (s, t) Pell-Lucas matrix sequences. Some identities for (s, 
t) Pell and (s, t) Pell-Lucas sequences are obtained by using these matrix sequences. Fur-
thermore, we give the Binet Formulas for nth (s, t) Pell and (s, t) Pell-Lucas sequences.

Key Words: (s, t) Pell sequence, (s, t) Pell-Lucas sequence, (s, t) Pell matrix sequence, 
(s, t) Pell-Lucas matrix sequence.
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SOSYOLOJİK BOYUTLARIYLA İSLAMOPHOBİA

Doç. Dr. Hasan YAVUZER

Nevşehir Hacı Bektas Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü hasanyavuzer@nevsehir.edu.tr

Kelime anlamı İslam karşıtlığı veya Islam düşmanlığı anlamına gelen Islamophobia, 
günlük hayatta cok daha geniş anlamlarda kullanılmaktadır. Yaygın olarak kullanılan an-
lamıyla Islamophobia; İslam dini ve/veya Müslümanlara karşı duyulan önyargı, kin, nef-
ret, düşmanlık ve korku gibi halleri, bu hallerden yola çıkarak dile getirilen aşağılayıcı 
söylem ve ayrımcı eylemleri ifade etmek için kullanılmaktadır. Sadece sosyal hayatta de-
gil, iş ve çalışma hayatında veya hizmetlerden faydalanma durumunda da Müslümanlara 
yapılan ayrımcılık, hoşgörüsüzlük, düşmanlık ve nefret hislerini ifade etmektedir. Müs-
lümanlara, Müslümanların kutsallarına, ibadet yerlerine ve diğer mülklerine zarar verme, 
İslamı ve Müslümanları toplumsal hayat ve uluslararası ilişkilerden dışlama gibi anlam-
lar içermektedir.

Tarihin her döneminde var olan İslam düşmanlığı ve İslam karşıtlığı Haclı seferleri ile 
yerelden çıkıp uluslararası bir hal almıştır. Osmanlı İmparatorluğu`na yapılan saldırılarda 
da Osmanlı`nın İslamın bayraktarlığı ve sancaktarlığını yapmasının etkisi büyük olmuştur.

11 Eylül 2001 tarihinde ABD`de meydana gelen terör saldırıları ise son dönemdeki 
İslamofobik söylem ve eylemlerin artmasında önemli bir kırılma noktası olmuştur. Daha 
sonraki zamanlarda dünyanın farklı yerlerinde Müslümanlar tarafından yapılan veya on-
lara maledilen terör eylemleri de İslama ve Müslümanlara karşı olan olumsuz tavır ve tu-
tumların daha da artmasına sebep olmuştur.

Göçmenlerin, özellikle de Müslüman göçmenlerin seçim dönemlerinde siyasi mal-
zeme olarak kullanılması konusunda Avrupada başlayan bu tutum 2016 yılında Ameri-
ka`da yapılan başkanlık seçimlerinde de yaşanmıştır. Seçimin güçlü adaylarından Donald 
Trump seçim propogandalarında İslam ve Müslüman karşıtı bir söylem kullanmış, baş-
kan olarak seçilmesinden sonra ise ülkede İslamafobik söylem, eylem ve faaliyetler ciddi 
oranda artmıştır,

Avrupa ve ABD`de başlayan İslamafobik bu tutum yazılı, görsel ve sosyal medya başta 
olmak üzere çeşitli akademisyen, sivil toplum kuruluşları ve vakıflar tarafından da ciddi 
destek bulmuştur. Bu konuda ciddi bir kamuoyu ve finansal sektör oluşmuştur. Yapılan 
propogandaların etkisiyle Müslümanların çok az yaşadığı ülkelerde dahi İslamofobik söy-
lem ve eylemler görülmeye veya bu söylem ve eylemlerde artış yaşanmaya başlamıştır.

Gelinen noktada hem Avrupada hem de Amerikada Islamophobia artık Müslüman-
lara yönelik sadece bir önyargı ve nefret söylemi olma eşiğini çoktan aşmıştır. Ev, okul, 
iş yeri, cami, toplu taşıma araçları, cadde ve sokaklarda Müslümanlara yönelik sözlü ve 
fiziki saldırılarda kendini gösteren somut bir düşmanlık halini almıştır.

Bu tür söylem ve eylemler kamuoyunu da etkilemiş, gelinen noktada çok sayıda Müs-
lümanın yaşadığı Almanya’da Almanların %61’i İslam’ın Batı dünyasına uygun bir din 
olmadığına inandığını ortaya koymuştur. Çalışmaya katılan kesimin %57’si ise Müslü-
manları ülkede bir tehdit unsuru olarak görmektedir. Tüm bunlar sosyal hayata yansımış 
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2013-2015 yılları verilerine göre cami kundaklama olayları 2013’te 12 iken 2014’te 73, 
2015’te 77 olmuş, sözlü ve fiziki diğer eylemlerde de ciddi artışlar yaşanmıştır.

Benzer durumlar Amerikada da yaşanmış, 2015 yılına göre 2016 yılında Amerikada 
Müslüman karşıtı yapılan eylemlerde %57 artış olmuştur. 2014-2016 yılları arasında İs-
lam karşıtı eylemlerde de %65 artış gözlenmiştir. Aynı dönemde Müslümanlara karşı nef-
ret suçlarındaki artış ise %584 olarak belirlenmiştir.

Konuyla ilgili gerekli tedbir alınmadığı takdirde dünya genelinde Islamofhobik söy-
lem ve eylemlerin tehlikeli boyutlara varacağı, bunun da hem toplumsal hem de dünya 
barışı için olumsuz sonuçlar doğuracağı öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İslam, Müslüman, Islamofobi, Avrupa, Amerika
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SOCIOLOGICAL EXTENTS OF ISLAMOPHOBIA

Abstract

According to the dictionary, the definition of islamophobia is being against Islam, or 
being an enemy of the Muslim faith. A wider definition could mean to have a prejudice, 
show discrimination, hatred, or fear of Islam and Muslims. As a result of this Islamopho-
bic bias, there is harassment, as both violent and non-violent steps are being taken towards 
Muslims around the world. This affects Muslims in both their social and professional life. 
Islamophobia also aims to hurt Muslims by harming their sacred values, mosques, their 
homes and other properties, and exclude them from national and international relations.

Islamic opposition and hatred of Islam has existed for ages, but its international form 
was started with the Crusaders and has expanded ever since. The 9/11 terrorist attacks on 
the United States of America, plus different incidents from all around the world, linked to 
or interrrogated by Muslims, only added insult to this world-wide injury.

Immigrants, especially Muslim immigrants, were used as a political tool during the 
elections in Europe and this trend continued to the 2016 presidential elections in the USA. 
The then presidential candidate, Donald Trump, used Islamophobic ideas to support his 
campaign. After he became President of the USA, there has been a significant increase in 
islamophobism, by means of physical and non- physical attacks on Muslims.

In today’s society, in many western countries, some politicians used the immigration of 
Muslims as a political tool for their propagandas, and their speeches won recognition by 
quite a lot of people. The negative attitude towards Syrian people who are trying to save 
their lives by immigrating to other countries caused an increase in Islamophobic actions.

These trends of Islamophobic actions were commonly used in the latest elections in 
the USA and Europe. During the recent 2016 elections in the USA, then presidential can-
didate Donald Trump and his speeches about enforcing a Muslim ban, and his other an-
ti-Muslim rhetoric was supported by big masses. According to some, these Islamophobic 
ideas helped Trump to win the election and become President of the USA. Afterwards he 
officially won the election, Islamaphobic incidents increased drastically.

The Islamophobic trend in Europe and USA is widely supported with the press, the 
media, and also by means of social media. Some of the supportive materials come from 
academics, non-profit organizations, and some Non-Governmental Organizations (NGO). 
There is a significant support of public opinion and financial support to these organiza-
tions. We have seen a noticeable increase of Islamophobic incidents all around the world, 
even in countries that have a very small Muslim population.

At this point Islamophobia is more than a simple prejudice or a hatred subject in Eu-
rope and in the United States. Now it is a crime of physical attacks that is being committed 
in schools, work places, mosques, public transportation, streets, and roads. Such rhetoric 
and actions have also affected public opinion, and 61% of Germans, where many Mus-
lims are living, believe that Islam is not a religion suitable for the Western world. 57% of 
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the participating sector considers Muslims as a threat to the country. All these are social 
mishaps. According to data from 2013-2015, arson cases of mosques were 12 cases in 
2013, 73 in 2014, and 77 in 2015, and a serious increase in verbal and physical actions.

Similar cases were experienced in the United States From 2015 to 2016, there was a 57 
percent increase in anti-Muslim crimes/incidents. From 2014-2016, anti-Muslim crimes/
incidents jumped up 65 percent. In that two-year period, hate crimes targeting Muslims 
surged 584 percent.

Islamophobia is dangerous, and if necessary precautions are not taken, it will have 
negative consequences for both social and world peace.

Key Words: Islam, Muslim, Islamophobia, Europe, America
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AEROBİK VE ANAEROBİK EGZERSİZİN ESNEKLİK PERFORMANSINA 
AKUT ETKİLERİ

Hatice Alıncak1*, Mustafa Özdal2, Fırat Akcan2

1HaticeAlıncak, Gaziantep Gazi Yurt Ortaokulu

2Gaziantep Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

*Bu çalışma Hatice Alıncak’ın Yüksek Lisans Tezinden üretilmiştir

Bu çalışmanın amacı aerobik ve anaerobik egzersizin esneklik performansına akut et-
kilerini belirlemektir. Çalışmaya 20 sedanter erkek denek gönüllü olarak katılmıştır. De-
neklerin akut kalça-hamstring, boyun-gövde, omuz ve ayak bileği esneklikleri ısınmadan 
önce (1), ısınmadan sonra (2), anaerobik egzersizden sonra (3), ve aerobik egzersizden 
sonra (4) olmak üzere dört ayrı uygulama ile randomizeolarak ölçülmüştür. Uygulama-
lar arasındaki farklılığın belirlenmesi için tekrarlı ölçümlerde tek yönlü varyans analizi 
ve Bonferroni düzeltme testleri kullanılmıştır. Elde edilen verilere göre dört esneklik böl-
gesinde de aerobik egzersizden ve ısınmadan sonra elde edilen değerlerin diğer iki uygu-
lamadan anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu görülmüş (p<0.05) ve ısınmadan önceki 
esneklik değerleri ile anaerobik egzersizden sonraki esneklik değerleri arasında farklılık 
saptanmamıştır. Sonuç olarak genel ısınmanın ve aerobik egzersizin esneklik performan-
sını olumlu etkilediği, ancak anaerobik egzersizin esneklik performansını bölgesine göre 
etkilemediği ya da olumsuz etkilediği söylenebilir.

Anahtar kelimeler: Esneklik, Egzersiz, Aerobik, Anaerobik
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ACUTEEFFECTS OF AEROBİCANDANAEROBİCEXERCİSES ON 
FLEXİBİLİTYPERFORMANCE

Abstract

The aim of this study was to determine acute effects of aerobic and anaerobic exer-
cises on flexibility performance. Twenty sedentary male subjects were voluntarily partici-
pated in the study. Hip-hamstring, neck-trunk, shoulder, and ankle flexibility performances 
were acutely measured with four trials as pre-warming up (1), post-warming up (2), after 
anaerobic exercise (3), and after aerobic exercise (4), randomly. Repeated measures one 
way ANOVA and Bonferroni correction tests were used for statistical analysis. According 
to obtained data, flexibility performance statistically increased after warm-up and aerobic 
exercise when compared the other two trial (p<0.05). There was no difference between 
pre-warming up and after anaerobic exercise trials in flexibility. In conclusion, it could be 
said that general warm-up and aerobic exercise positively affect flexibility performance, 
however anaerobic exercise does not affect or negatively affect, by flexibility region.

Key Words: Flexibility, Exercise, Aerobic, Anaerobic



129

I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu

“KUTSAL ÜÇLÜ MANASTIRI’NDA” ADLI HİKAYESİNDE A.İ. KUPRİN’İN 
KUTSAL ÜÇLÜ SERGİ MANASTIR (Svyato Troitse Sergieva Lavra) ÖRNEĞİ 

ÜZERİNDEN MANASTIRA BAKIŞ AÇIŞI
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Bu bildiride edebiyatın öykü, roman, makale, röportaj, gezi yazısı, vs. gibi birçok ala-
nında faaliyet göstermiş olan Aleksandr İvanoviç Kuprin’in “Kutsal Üçlü Sergi Manastı-
rı’nda” adlı hikâyesinde Kutsal Üçlü Sergi Manastırı (Svyato Troitse Sergieva Lavra) ör-
neği üzerinden manastıra bakış açışı ele alınmıştır. A.İ. Kuprin, nesnenin doğasında olan 
özelliklerini açığa çıkararak, özü, nesnenin “ruhunu” veya içinde gizlenmiş olan dinamik-
leri ortaya koyarak şiirsel bir izlenim oluşturduğu anlatılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada 
Aziz Sergi Radonejski tarafından kurulan ‘Kutsal Üçlü Manastırı’na dikkat çekilmek is-
tenmiş, zor durumda kalan insanlık için manastırın manevi güç haline geldiği vurgulan-
mıştır. Rus kültüründe Kutsal Üçlü Sergi Manastırı’nın önemli rol oynadığı; sadece este-
tik açıdan değil, aynı zamanda tarih duygusu, halkın ruhu ve Rus Devleti’nin bir bütün 
olarak algılanması açısından manastırın çok önemli olduğu yazar tarafından dikkatlere su-
nulmuştur. A.İ. Kuprin tarafından ulusal bir sembol olarak ele alınan manastır, onu ger-
çek olarak algılamamızı sağlayan birçok ayrıntıyla bize verilmiştir. Göç esnasındayken 
geçmişe yönelen A.İ. Kuprin’in bu hikâyesi 1930’da Fransa’da yazılmıştır ve hikâye kü-
çük çocukla annesinin Kutsal Üçlü Sergi Manastırı’nda kaldığı sırada çocukluğunda ya-
şanan anılara dayandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: A.İ. Kuprin, Kutsal Üçlü Sergi Manastırı (Svyato Troitse Ser-
gieva Lavra), Rus Edebiyatı, Aziz Sergi Radonejski, Rus kültürü, sembol, tasvir, hikâye.
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İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİ YÖNET(EBİL)ME BECERİSİ ÜZERİNE BİR 
LİTERATÜR ÇALIŞMASI
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Öğretmenler; bilgiyi taşıyıcı ve aktarıcı değil, bilgi kaynaklarına giden yolları gösterici, 
kolaylaştırıcı birer eğitim lideri olmalıdır. Eğitimin kurumsallaşmasıyla kurulan okullar 
öğretmenlerin liderliğine uygun olarak değiştirilmeli, yalnızca yaptığını doğru yapan de-
ğil, doğru olanı yapan insanlar yetiştirilmelidir (Schlechty, 1991: 41-42 akt. Başar, 1999). 
İnsanlara bilgi ve beceri kazandırmanın ötesinde eğitim; toplumun yaşamasını ve kalkın-
masını devam ettirebilecek ölçüde ve nitelikte değer üretmek, mevcut değerlerin dağıl-
masını önlemek, yeni ve eski değerleri bağdaştırmak sorumluluğu taşır; bu değerler, öğ-
rencilerin davranışlarını ve dilek düzeylerini yine eğitim yolu ile etkilerler (Varış,1998). 
Karmaşık bir toplumda öğrenilmesi beklenen davranışlar çok olduğundan bunların kişi-
sel çabayla gerçekleşmesi çok zordur. Bu güçlüğü yenmekte okul özel öneme sahip bir 
kurum olarak ön plana geçer. Okul bireyler için gerekli davranışları seçmeli ve eğitimi bu 
seçkin değerler üzerine düzenli bir ortamda kurmalıdır. Böylece öğrenileceklerin belirlen-
mesi, öğretme işinin de belirlenmesini gerekli kılar. Öğretme işinin temel sorumlusu öğ-
retmendir. Araştırma bulgularına göre okulda etkili öğretimi sağlayan temel etkenler öğ-
retmen ve öğrencidir (Balcı, 1988). Öğrencilerde yaşantı çeşitlerini sağlama bakımından 
sınıftaki en önemli kişi öğretmendir. Bir sınıfta süregelen şeylerin çoğu doğrudan veya 
dolaylı olarak öğretmenle ilgilidir (Bela, 1969).

Sınıf yönetimi, öğretmenin öğrencilerde istenen davranış değişikliğini oluşturma, uy-
gun olmayan davranışları düzeltme, iyi bir iletişim ağı kurma ve geliştirme, sınıfta olumlu 
bir psiko-sosyal iletişim yaratma, etkili ve verimli bir organizasyon oluşturma ve zamanı 
etkili kullanma etkinliklerinin toplamıdır. Sınıf yönetimi disiplin kavramından daha geniş 
bir içerik taşır (Ünal ve Ada, 2003). İlköğretim okullarında öğretmenlerin karşılaştıkları 
istenmeyen öğrenci davranışları, bir anlamda önemli bir disiplin sorunudur ve eğitim öğ-
retim etkinliğinin yürütülmesinde büyük bir problem oluşturur. Okulda ve sınıfta, eğitsel 
çabalara engel olan davranışların tümü istenmeyen davranış olarak nitelendirilir. Dersin 
akışını bozan, hedef davranışlara ulaşmayı zorlaştıran veya engelleyen her davranış, isten-
meyen davranıştır (İlgar, 2000). Başarılı bir eğitim-öğretim için sınıftaki eğitim-öğretim 
ortamının amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenmesi sınıf yönetiminin ana işlevidir. 
Bu konuda yapılması gereken temel etkinlikler öğretim için uygun fiziksel ortamın hazır-
lanması, planlamanın en uygun biçimde yapılması, zamanın iyi yönetilmesi ve etkili kul-
lanılması, sınıftaki sosyal ilişkilerin ve öğretimle ilgili davranışların öğretim amaçlarına 
uygun olarak düzenlenmesidir (Celep, 2002). Belirtilen bu temel etkinliklerin odağında 
ise öğretmenler yer almaktadır. Her öğretmen sınıf yönetiminde farklı yaklaşımlarda bu-
lunmakta ve farklı uygulamalar yapabilmektedir. Öğretmenlerin sınıf yönetimi yaklaşım-
larında, aldıkları eğitimin yanında bireysel özellikleri de önemli rol oynar. Emredici, sert, 
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teşvik edici, yumuşak, dikkatli, duyarsız, şakacı, eleştiren, otoriter, demokrat vb. özellik-
lerden öğretmenin kişiliğinde baskın olarak yer alanlar, onun sınıf yönetimi yaklaşımında 
belirleyici rol oynayabilmektedir (Tertemiz, 2000). Sınıfı organize etme ve öğrencilerin 
davranışlarını kontrol etme, öğretmenin eğitimden pozitif ürün elde etmesi için önemli-
dir. Ancak davranış yönetimini sağlamak etkili bir öğretimi garantilemese de sınıf içindeki 
problemli davranışları azaltarak iyi bir öğretim yapma imkânına elverişli çevreyi oluştu-
rur. Aynı şekilde, iyi ve etkili bir öğretim problemli davranışları azaltsa da onu tamamıyla 
yok etmemektedir (Emmer, Stough, 2001; Akt. Oliver, Reschly, 2007). Çalışmada ilko-
kullarda sınıf yönetimine ilişkin etmenler “disiplin, ilkokul öğrencisinin gelişim özellik-
leri, sınıf yönetim yaklaşımları, etkili sınıf yönetim stratejileri…” konu edinilmiştir. Tür-
kiye’de sınıf yönetimi alanında yapılan araştırma bulgularına yer verilmiştir. İlkokulda 
görev yapan öğretmenlerin, sınıf yönetimi alanında çalışan bilim insanlarının kullanabi-
leceği bir literatür çalışması derlenmiştir.
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Abstract

Transportation, production, refinery, storage of crude petroleum may caused to contam-
ination of soils with polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). Aromatic hydrocarbons 
are common enviromental pollutants with toxic, genotoxic, mutagenic and carcinogenic 
properties. Bacteria play a major role in cleaning of this pollution. Therefore, biodegra-
dation using bacteria is usually preferred.

In this study, soil samples were aseptically collected from different petroleum- con-
taminated areas near petroleum distribution area in Mersin,Turkey. The isolate was de-
scribed molecular methods (16S rRNA gene sequence analysis).

As a result of assesment genotypic characterization and according to 16S rRNA gene 
sequencing analysis, the strain designated as FH7-2 and FH7-5 were found to be closely 
related to Cupriavidus sp. and Ochrobactrum sp. species by phylogeny.

Finally, in this work, different bacterial species degrading polyaromatic hydrocarbon 
from the contaminated areas with petroleum. It is thought that usage of species with a 
fore mentioned features in bioremediation studies will contribute to the improvement of 
the balance of ecosystem.

Key Words: Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs), Petroleum-Degrading Bac-
teria, Bioremediation, Biodegradation, Cupriavidus sp. and Ochrobactrum sp.
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Abstract

Aromatic hydrocarbons and heavy metals is the major enviromental issue that has 
been increased through industrial development. Bacteria play major role in hydrocarbon 
removal from contaminated enviroments because of some advantages such as cost effec-
tiveness and more complete cleanup.Therefore, biodegradation using microorganisms is 
usually preferred.

In this study, soil samples aseptically were taken from the contaminated areas with 
industrial waste including petroleum and its derivatives from around the tire factory in 
Kırşehir, Chrome Factory in Mersin. For heavy metal resistance selected manganese solu-
tion (MnCl2). The salt solutions for manganese were adjusted as 5mM, 10mM, 15mM 
and 20mM.

In this study, a total of 40 bacteria were isolated from soil samples. The most resistance 
results were obtained from the 17 isolates to all concentration. However, 7 isolates showed 
sensitive and other isolates showed resistance and sensitivity to different concentrations.

All these results show that these isolates can survive in the heavy metal-contamineted 
environments and can collecte significant amount of heavy metal. These isolates use can 
be promising hopefull for bioremediation of toxic heavy metals.

Key Words: Industrial waste, heavy metal resistance, MnCl2, bioremedation.

Acknowledgment: This work was supported in part by a grant from Ahi Evran Univ. 
Scientific Research Projects Commission for Scientific Research No: PYO-FEN.4001.16.009.



134

Ist International Symposium of Silk Road Academic Studies

İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKULA 
HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
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Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre ilkokul birinci sınıf öğ-
rencilerinin okula hazırbulunuşluk düzeylerini belirlemek ve hazırbulunuşluk düzeyleri-
nin çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir.

Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul ilinde 
görev yapan ilkokul birinci sınıf okutan sınıf öğretmenleri ve ilkokul birinci sınıf öğren-
cileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise İstanbul ilinde Bağcılar, Küçükçek-
mece, Esenyurt, Esenler ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde görev yapan birinci sınıfı okutan 
30 sınıf öğretmeni ve 976 ilkokul birinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada 
veri toplama aracı olarak “İlkokula Hazırbulunuşluk Ölçeği” kullanılmıştır.

Veri analizi sonucunda ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okula hazırbulunuşluk dü-
zeylerinin duyuşsal beceriler, psikomotor beceriler, özbakım becerileri ve bilişsel beceriler 
alt boyutları ile toplam ortalamalarına göre yüksek düzeyde olduğu görülmüştür.

İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin okula hazırbulunuşluk düzeyleri cinsiyet, okul ön-
cesi eğitim alıp almama durumu, öğrencinin Eylül ayındaki doğum ayı, anne ve baba eği-
tim durumu değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. İlkokul birinci sınıf 
öğrencilerinin okula hazırbulunuşluk düzeyleri duyuşsal beceriler, psikomotor beceriler, 
özbakım becerileri ve bilişsel beceriler alt boyutlarında ve toplamda cinsiyet değişkenine 
göre kızlar lehine; okul öncesi eğitim alıp almama durumu değişkenine göre okul öncesi 
eğitim alanlar lehine anlamlı farklılık göstermektedir.

Duyuşsal beceriler, psikomotor beceriler, özbakım becerileri ve bilişsel beceriler alt 
boyutlarında ve genel toplamda Eylül ayındaki doğum ayı 72 ay ve üstü olan öğrencile-
rin okula hazırbulunuşluk düzeylerinin daha yüksek olduğu, bunu 66-71 ay arası ve 60-
65 ay arası olan öğrencilerin izlediği görülmüştür.

Duyuşsal beceriler, psikomotor beceriler, özbakım becerileri ve bilişsel beceriler alt 
boyutlarında ve genel toplamda anne ve babası üniversite mezunu olan öğrencilerin okula 
hazırbulunuşluk düzeylerinin daha yüksek olduğu, bunu sırasıyla lise mezunu, ortaokul 
mezunu ve ilkokul mezunu olanların izlediği görülmüştür.

Anahtar kelimeler: ilkokul, hazırbulunuşluk, okula hazırbulunuşluk, ilkokula hazır-
bulunuşluk ölçeği
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INVESTIGATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ SCHOOL 
READINESS LEVELS

Abstract

The aim of this study is to determine the school readiness level of primary school stu-
dents according to the views of primary teachers who teach first grade and to examine 
whether the school readiness levels differ according to various variables.

Descriptive scanning model was used in the study. The universe of the research is com-
posed of primary school first grade teachers who work in Istanbul province and primary 
school first grade students. The sample of the research is composed of 30 primary teach-
ers who teach first class in Bağcılar, Küçükçekmece, Esenyurt, Esenler and Gaziosman-
paşa districts in Istanbul province and 976 primary school first grade students. The “Pri-
mary School Readiness Scale” was used as the data collection tool in the study.

As a result of the data analysis, it was seen that the level of readiness to school of 
primary school first grade students is high according to the average of general total and 
affective skills, psychomotor skills, self-care skills and cognitive skills subdimensions.

The level of school readiness of the primary school first grade students is significantly 
different according to gender, the pre-school education status, age as of September and 
education level of mother and father.

There is a significant difference of the level of readiness to school of primary school 
first grade students in favor of girls according to gender variable; in favor of who have 
preschool education according to the pre-school education status, in affective skills, psy-
chomotor skills, self-care skills and cognitive skills sub-dimensions and general total.

In the subdimensions of affective skills, psychomotor skills, self-care skills, and cog-
nitive skills, the students who were 72 months of age or older in as of September as a 
whole had higher level of readiness to school, followed by students between 66-71 months 
and 60-65 months.

In the subdimensions of affective skills, psychomotor skills, self-care skills, and cog-
nitive skills, the students whose mother and father graduated from university have higher 
levels of readiness to school, followed by high school graduates, junior high school grad-
uates and primary school graduates respectively.

Key Words: primary school, readiness, school readiness, primary school readiness scale
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Özet

Bu araştırmanın amacı, mevcut eğitim sisteminde ortaokul 7. ve 8. sınıfta ders olarak 
okutulan Teknoloji ve Tasarım dersinin uygulamasında yaşanan sorunların tespitine yö-
nelik öğretmen görüşlerini ortaya koymaktır.

Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 
2016 – 2017 eğitim ve öğretim yılında İstanbul ilinde Zeytinburnu ve Çekmeköy ilçele-
rindeki ortaokulda görev yapan Teknoloji ve Tasarım dersi öğretmenleri oluşturmaktadır.

Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. 
Anketin ilk bölümünde yaş, cinsiyet, medeni durum, görev süresi vb. bilgilerin yer al-
dığı kişisel bilgi formu yer almaktadır. İkinci bölümde Teknoloji ve Tasarım dersine yö-
nelik sorunları belirlemeye yönelik 15 soru ve üçüncü bölümde de ikinci bölüme ilişkin 
öğretmenlerin görüş ve çözüm önerilerine yer verilen açık uçlu 15 soru yer almaktadır.

Araştırma sonucuna göre öğretmenlerin büyük bir kısmı -%85’i- Teknoloji ve Tasa-
rım ders müfredatının; öğretim programının öğrencinin yaş, cinsiyet, hazırbulunuşluk vb. 
durumlara uygun olduğu görüşüne katılmaktadır. Öğretmenlerden -%91’i- öğrenci ürün-
lerinin okul ortamında saklanamaması, ürünlerin sergilenecek ortamın bulunmaması öğ-
rencinin derse karşı olumsuz yaklaşmasına neden olduğunu görüşüne katılmaktadır. Tek-
noloji ve Tasarım dersi öğretmenleri alan dışından atamaların sorunun asıl parçası olduğu 
görüşüne katılmaktadır. Öğretmenlerin % 61’i başta velilerin TEOG sınavı kaygısı nede-
niyle derse gerekli önemi vermemelerinin öğrencinin üzerinde olumsuz etki yarattığını, 
öğrencilerin bu sebeple dersi önemsemedikleri görüşüne katılmaktadır. Öğretmenlerin bü-
yük bir kısmı -%82’si- 2006 yılından beri uygulanmakta olan Teknoloji ve Tasarım dersi 
müfredatının; öğretim programının güncellenmesi gerektiği görüşüne katılmaktadır. Öğ-
retmenlerin büyük bir kısmı -%91’i- okul idaresinin ekonomik şartların, fiziki şartların el 
vermemesi bahaneleriyle yeterli derslik ve materyal ihtiyaçlarını karşılamamaları dersin 
uygulanmasında en önemli engel teşkil ettiği görüşüne katılmaktadır.

Anahtar Kelime: Ortaokul; Teknoloji; Tasarım; İnovasyon; Uygulama; Sorun; Çö-
züm Yolu



137

I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu

PROBLEMS AND SOLUTIONS WATCHED IN THE APPLICATION OF 
TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE

Abstract

The aim of this research is to reveal the opinions of the teachers about the problems 
encountered in the application of the Technology and Design course taught in the 7th and 
8th grade of the secondary school in the current education system.

Descriptive scanning model was used in the study. The study group of the research is 
composed of teachers of Technology and Design course in the secondary schools in Zeyt-
inburnu and Çekmeköy districts in Istanbul province during 2016 - 2017 education year.

A questionnaire developed by researchers was used as data collection tool. In the first 
part of the questionnaire, age, gender, marital status, The personal information form on 
which the information is located. In the second part, there are 15 questions to determine the 
problems related to Technology and Design lesson and in the third part there are 15 open-
ended questions that include the views and solutions of the teachers in the second division.

According to the results of the research, a large part of the teachers - 85% - of the 
Technology and Design course curriculum; The education program’s age, gender, read-
iness etc. are appropriate for the situation. 91% of teachers agree that students’ products 
can not be stored in the school environment, and that products do not have the environ-
ment to be exhibited, causing the student to approach the course negatively. The Technol-
ogy and Design course teachers agree that assignment of outsourcing is an essential part 
of the problem. 61% of the teachers agree that the parents do not give importance to the 
lesson because of the concern of the TEOG exam, and that the students do not care about 
the lesson for this reason. A large proportion of teachers - 82% - agree that the teaching 
program which have been involved in the Technology and Design curriculum since 2006, 
must be updated. A large proportion of teachers - 91% - agree that school administrations 
constitute the most important obstacle to the implementation of the course in terms of eco-
nomic conditions, inability to meet adequate classroom and material needs with the con-
cession of physical conditions.

Key Words: middle school; technology; design; ınnovation; application; problem; 
solution road
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Bu araştırmanın amacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf düzeyinde bulunan 
öğrencilere 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu gereği yaptırılan İşletmelerde 
Beceri Eğitimi uygulaması kapsamında karşılaşılan sorunları saptamak ve bu sorunlara 
ilişkin makul çözüm önerileri getirmektir.

Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2016-2017 
eğitim-öğretim yılında İstanbul’un Avrupa yakasındaki Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
selerinde, İşletme Beceri Eğitimi dersi kapsamında staj yapan 12. sınıf öğrencisi oluştur-
maktadır. Araştırmanın örneklemini ise; İstanbul’un Bakırköy, Bahçelievler ve Bağcılar 
ilçelerindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde staj sürecinde bulunan ve rastgele 
örnekleme yöntemiyle seçilen 707 adet 12. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır.

Araştırmada veri toplama aracı olarak Demirci (2007) tarafından geliştirilen anket uy-
gulanmıştır. Üç bölümden oluşan anketin birinci bölümü “Kişisel Bilgiler”den, “Sorunlar 
ile İlgili Bilgiler” olarak adlandırılan ikinci bölümü öğrencilerin işletmelerde karşılaştık-
ları sorunların düzeyini belirlemeye yönelik 21 soru maddesinden oluşmaktadır. Öğren-
cilerin sorunlarının çözüm yollarına ilişkin “Çözüm Önerileri ile İlgili Bilgiler” başlıklı 
üçüncü bölümde ise 20 soru maddesine yer verilmiştir.

Araştırma sonucuna göre işletmelerde beceri eğitimi alan öğrencilerin işletme de sözlü 
hakarete uğradıkları, aynı işletmede fazla stajyer çalıştırıldığında öğrenme noktasında sı-
kıntı çektikleri, işletmeye istedikleri kıyafetle gidemedikleri, işletme de çalışan stajyerler 
arasında ayrım yapıldığı, işletme çalışanları ile aralarında sorun yaşandığı, kendilerinden 
bilgilerinin üzerinde iş yapmaları beklentisi, işletmeden izin alırken zorluk çekiyor olma-
ları, koordinatör öğretmenin kendilerine düzenli olarak izlemedikleri ve öğretmenler ile 
görüşme yapamadıklarını, işletmede temizlik çay ve benzeri gibi ayak işlerinde kullanıl-
dıkları, işletmenin sosyal olanaklarından yararlandırılmadıkları, öğrenciler hafta sonu iş-
letmeye gitmemeleri gerekirken işletmeye çağırıldıkları, işletmelerdeki öğlen yemeklerin-
den istifade ettirilmedikleri gibi sorunlarla karşılaştıkları bulgularına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, staj, işletme, beceri eğitimi, soru
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Abstract
The purpose of this research is to identify the problems encountered within the scope 

of the Skill Training Application in the Schools of Vocational and Technical Anatolian 
High School and to the students who are in the 12th grade level and to be made in accor-
dance with the Law no. 3308 on Apprenticeship and Vocational Education and to bring 
reasonable solutions to these problems.

Descriptive scanning model was used in the study. The universe of the research is com-
posed of 12th grade student who is doing internship within the scope of Skill Training 
Lesson in Business, in Vocational and Technical Anatolian High Schools in the European 
side of Istanbul in 2016-2017 Instruction Year. The sample of the research is composed 
of 707 students who are 12th grade internship students in the Vocational and Technical 
Anatolian High Schools of Bakırköy, Bahçelievler and Bağcılar districts in İstanbul, se-
lected by random sampling method.

A survey developed by Demirci (2007) was applied as a data collection tool in the sur-
vey. The questionnaire consists of three parts. The first part is “Personal Information”. The 
second part, called “Information Related to the Problems”, consist of 21 questions aimed 
at determining the level of problems that students encounter in their business. In the third 
section titled “Information on Solution Proposals” on the ways of solving the problems 
of the students, 20 questions were included.

According to the results of the research, it is found that the students who have skills 
training in enterprises are being verbalized by the business, they have trouble in the learn-
ing point when more trainees are employed in the same business, they can not go to busi-
ness the clothes they want, the distinction is made between trainees working in the en-
terprise, there is a problem with the business people, they are expected to do business on 
their information, they have difficulty getting permission from the business, the coordina-
tor teacher does not follow them regularly and they can not meet with the teachers, they 
are used in footwork such as cleaning tea and so on, they have not benefited from social 
facilities in operating, students are invited to operate while they are not supposed to go to 
the weekend, they don’t take advantage of at lunch in business.

Key Words: Vocational and Technical Anatolian High School, internship, business, 
skill training, problem
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Özet

Reşat Nuri Güntekin, Türk edebiyatının en üretken yazarlarından biridir. Özellikle 
roman ve tiyatro türünde birçok eseri vardır. Tiyatro konusunda, dekordan oyun yaza-
rına kadar her alanda kafa yormuş ve bu konuda birçok makale yazmıştır. Mustafa Ni-
hat Özön ise Türk edebiyatı alanında çalışan bir edebiyat tarihçisi, yazar ve çevirmendir. 
Edebiyat tarihi, araştırma-inceleme, dilbilgisi alanında birçok eseri vardır. Ayrıca Osman-
lıcadan Latin harflerine aktardığı eserleri, sözlükleri, ders kitapları ve dünya klasiklerin-
den yaptığı çevirileri vardır.

Akif Bey, Namık kemal tarafından 1874’te kaleme alınan bir tiyatro oyunudur. Yazar, 
Magosa’ya sürgüne gider gitmez Akif Bey’i yazmaya başlamış, İstanbul’a dönünce de ya-
yımlamıştır. Reşat Nuri Güntekin’den bu oyunu sahne için uygun hale getirilmesi isten-
miş, o da oyunu kendi tabiriyle “restore” ederek sahneye uygun hale getirmiştir. Akif Bey, 
1953 yılında Reşat Nuri Güntekin’in düzenlemesiyle yayımlanmıştır. Aynı oyun 1961’de 
ise Mustafa Nihat Özön tarafından Latin harflerine aktarılarak yayımlanmıştır. Tiyatrodan 
Tiyatroya: Akif Bey adlı yazıda Reşat Nuri Güntekin’in düzenlemesiyle, Mustafa Nihat 
Özön’ün çalışması karşılaştırılacaktır. Restore edilmiş oyunla, Latin harflerinden aktarıl-
mış oyun karşılaştırılarak aralarındaki benzerlik ve farklılıklar tespit edilmeye çalışıla-
caktır. Özellikle olay örgüsü, kişiler, zaman, mekân kavramları üzerinden yapılacak kar-
şılaştırmalı değerlendirmelerle, her iki eser arasındaki farkların neden kaynaklandığı ve 
bu farkların eserlere olan etkisi tartışılacaktır.

Anahtar Sözcükler: Akif Bey, Reşat Nuri Güntekin, Mustafa Nihat Özön
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Abstract

Reşat Nuri Güntekin is one of the prolific author of Turkish Literature. He owns a 
lot of literary works within novel and theatre play genres. He cogitated about all com-
ponents of theatre from decor, till play writer and he wrote many articles. Mustafa Nihat 
Özön is a literature historian, writer and translator who works in the field of Turkish lit-
erature. He has many studies in literature history, research-study, and grammar. Besides, 
he has dictionaries, textbooks, translations of Ottoman to Latin letters and translations of 
world’s classics to Turkish.

Akif Bey is a theatrical play written by Namık Kemal in 1874. As soon as he went to 
exile to Magosa, the writer began to write Akif Bey, and when he returned to İstanbul he 
published it. Namık Kemal began to write Akif Bey after he was sent to exile to Magosa 
and published it when he returned to İstanbul. Reşat Nuri Güntekin wanted to make this 
play convenient for the theather stage and he made the play convenient for theather stage 
by “restoring” it. Akif Bey was published in 1953 under the composition of Reşat Nuri 
Güntekin. The same play was published in 1961 by Mustafa Nihat Özön, transferred from 
Ottoman to Latin alphabet. In this article, named Tiyatrodan Tiyatroya: Akif Bey Akif 
Bey, the study of Mustafa Nihat Özön will be compared with the arrangement of Reşat 
Nuri Güntekin. The restored play will be compared with the play transferred from Otto-
man to Latin alphabet to try to determine the similarities and differences between them. 
It will be discussed the differences between the restored play and transferred play and 
also reasons of the differences with the comparative evaluations made on the concept of 
plot, character, time and place.

Key Words: Akif Bey, Reşat Nuri Güntekin, Mustafa Nihat Özön
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Prof. Dr. Hikmet KORAŞ

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. ÇTLE Bölümü hikmetkoras@gmail.com

Özet

Dildeki bazı kelimeler milletlerin tarihi, medeniyet seviyesi, sosyal durumu, siyasi ha-
yatı, hayat anlayışı, gelişmişlik durumu hakkında ipuçları verir. Bundan dolayı dilciler di-
lin milletlerin hafızası olduğunu söylerler.

İfade ettiği mana ile düşünüldüğünde dildeki pek çok kelime ifade ettiği nesnenin yerli 
mi yabancı mı olduğu, hangi dilden ve coğrafyadan geldiği, nesnenin hangi maceralarla 
hayatımızda yer bulduğu hakkında bize bilgiler verir. Diğer taraftan milletlerin diğer mil-
letlerle ilişkisi, bu ilişkinin yönü hakkında da bizi aydınlatır.

İpek kelimesi de böyle bir kelimedir. İpek, tarımın modernleşmesi, sanayi ve tekno-
lojinin bu kadar gelişmiş olmasına rağmen hala en çok rağbet gören, elde edilmesi ve iş-
lenmesi zor, belli bir merhalesi, kullanılan malzemeler değişse de metodu değişmeyen 
pahalı bir emtiadır.

İpek kelimesi kök ve türemesi dikkate alındığında Türkçe bir kelimedir. Orhun kita-
belerinde ve Divanu Lügati’t-Türk’te aġı (<aġ-ı) şeklinde rastladığımız kelime Eski Uy-
gurca metinlerde “yipke” şeklinde karşımıza çıkar. Her iki şeklin de Türkçe olması çok 
eskiden beri Türklerin ipeği bildiğini ve üreterek mamul hale getirdiğini göstermektedir. 
Çağdaş Türk lehçelerinin hemen hemen tamamında benzer şekilde kullanılması, ipeğin 
bütün Türk toplulukları tarafından bilindiğini ve işlendiğini de göstermektedir.
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Geçmişten günümüze klasik arkeolojik kazı çalışmalarına, eserlerin doğru temelde 
yorumlanması ve tespit edilmesine esas olmak üzere gemoloji ve arkeogemoloji disiplin-
leri de dâhil edilmiştir.

Süstaşları tarih öncesi çağlardan beri; inanç, nişan, statü, ticaret ve süslenme gibi amaç 
ve fonksiyonlara hizmet etmiştir. Değerli ve yarı değerli süs taşları; rengi, ana kompozis-
yon şeması, süsleme unsurları ve işlevsel özellikleriyle kullanıldığı dönemin sosyo-kültü-
rel, dinsel ve tecimsel yapısı ile ilgili önemli ipuçları vermektedir. Dolayısıyla kültür ta-
rihi bakımından oldukça önemli birer göstergebilim unsurları olarak kabul edilmektedir.

Anadolu kültüründe de kuvars ailesine ait üç tür süstaşı grubu bulunmaktadır. Bunlar; 
özellikle kuvars ailesinden kristalin yapılı olan dağ kristali ve ametist- mikrokristalin ya-
pılı kalsedonik olan karnelien, sard, mavi kalsedon, agat, krizopras, jasper, oniks ve sar-
doniks- opalin olan ateş opali, dentiritli opal ve sıradan opal türü süstaşlarıdır. Bu gruplara 
dahil olan taşlar; tarih boyunca mücevherlerde, boncuklarda, mühür taşlarında, dekora-
tif ve törensel objelerde kullanılmıştır. Söz konusu süstaşları aynı zamanda insan bedeni 
üzerinde de iyileştirici etkilere sebep olduğu bilimsel araştırmalarda ortaya konmuştur.

İslamiyet’in Anadolu’da yayılmasıyla yakut, olivin-peridot (zebercet), agat (akik), inci, 
mercan ve sedef hem dini inanışın hem de Arap kültürünün etkisiyle sosyal yaşama da-
hil olmuş; İslam sanatı süslemeleri, süs taşlarının yüzeylerinde hayat bularak, Türk mü-
cevher sanatında yerini almıştır.

Selçuklu ve özellikle Osmanlı İmparatorluk döneminde, elmas ve bilinen tüm renkli 
mücevher taşları kusursuz faset kesimleriyle takılarda kullanılarak dünya kültür mirasına 
dâhil olmuştur. Takılar dışındaki diğer objelerde ise, söz konusu mücevher taşları doğal 
formları ile kullanılmış olup, günümüze kadar süregelen tüm geleneksel kuyum teknik-
leri uygulanmıştır.

Sonuç olarak tüm kültürlerin yansımasını bulabildiğimiz süstaşlı eserlerin, Anadolu 
Kültürünün de bir yansıması olarak bize yapıldıkları dönemleri görsel betimlemelerle an-
lattığını görmekteyiz. Bu çalışmayla müzelerde sergilenen veya depolarında muhafaza 
edilen süstaşlı eserler incelenerek gemolojik ve Türk tarihi yönünden tespit ve yorumları 
gerçekleştirilip, Türk kültürü hakkında yeni bulgulara erişilebilecektir.
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ORNAMENTAL STONES USED IN ANATOLIAN TURKISH CULTURE

Abstract

From past to present, the disciplines of gemology and archaeo-gemology are a part 
of archeological excavations to be able to interpret and identify classic archeological ar-
tifacts accurately.

Since prehistoric age, ornamental stones have been used for various purposes and func-
tions such as religion, tokens, status, trade and jewelry. Precious and semi-precious or-
namental stones give significant clues about the socio-cultural, religious and commercial 
construction of the period they are used with their colors, main composition scheme, or-
namentation elements as well as their functional characteristics. Therefore, these are re-
garded as important semiotic elements from a culture historical perspective.

In Anatolian culture, there are three major ornamental stone groups from quartz fam-
ily. These include, from quartz family, mountain crystal that has a crystalline structure 
and amethyst - carnelian which is a chalcedonic with microcrystalline structure, sard, blue 
chalcedony, agate, chrysoprase, jasper, onyx and sardonyx – fire opal which is an opal-
ine, dendrite opal and ordinary opal ornamental stones. Stones belonging to any of these 
groups have been used in jewelry, beads, seal stones and decorative and ceremonial ob-
jects throughout history. Through scientific research, these stones also have proven to have 
a healing effect on human body.

With the spread of Islam across Anatolia, ruby, olivine-peridot (chrysolite), agate (onyx), 
pearl, coral and nacre entered the social life with the influence of both religion and Arab 
culture, and Islamic ornamentations were engraved on these ornamental stones that be-
came a prominent part of Turkish jewelry-making.

During Seljuk and Ottoman Empire periods, diamonds and all known colorful gem 
stones were used in jewelries with perfect facet cuts to later become a part of world’s cul-
tural heritage. In objects other than jewelry, these gem stones were used in their natural 
form by treating with traditional jewelry-making techniques still used today.

The purpose of this study is to analyze the gemological characteristics of objects with 
ornamental stones already exhibited in museums as well as stored in storage as tools that 
shed light to various cultural periods and to identify their position and significance in 
Turkish culture and art history.

Key Words: Anatolian Culture, Ornamental Stones, Gemology, Archaeogemology
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Toplumsal cinsiyet, kadın ve erkeğin fizyolojik yapıları üzerine kültürel normlarla 
inşa edilmiş toplumsal kimlik kavramına işaret eder. Birey kimliğini inşa ederken kül-
türün belirleyiciliğinden kendini kurtaramaz. Toplumsal cinsiyet her kültürün damgasını 
taşır. Tarım toplumunda “kas gücü” ataerkil aile düzenini ve onun geliştirdiği kadın sta-
tüsünü belirlemiştir. Modern dönemde ise “rasyonellik” zamanın ruhunu oluşturmuş ve 
bütün kurumlarda merkeze yerleşmesiyle birlikte belirleyici bir kriter olmuştur. Bununla 
birlikte kültür halen geçmişteki düşünüş ve davranış kalıplarımızın taşıyıcısı durumunda-
dır. Sosyal davranışlarımızın çoğu kalıp davranışlardır ve düşünmeden yapılır. Toplum-
sal cinsiyet ayrımcılığı bazen istemeden de olsa bu kalıpları kullandığımız için farkında 
olmadan devam etmektedir. Nitekim Nevşehir merkez camilerinde okunan kadın salaları 
yani ölüm bildirimleri merhumenin en yakın sosyal çevresindeki en bilinen erkek üzerin-
den verilmektedir. Bu durum dini bir kuraldan kaynaklanmamasına rağmen, dini gelenek 
haline gelmiş, geçmişten günümüze aktardığımız ve sorgulamadan uyguladığımız cinsi-
yet ayrımcılığıdır. Toplumsal cinsiyet çalışmaları var olan toplum düzeni içindeki kadın-
lara uygulanan ayrımcılığı, eşitsizlikleri görünür hale getirme çabası içindedir. Bu güne 
kadarki çalışmalar kadının yaşamının belirli evrelerinde maruz kaldığı eşitsizlikleri, uğra-
dığı haksızlıkları gündeme taşırken bu çalışma kadın hayata gözlerini yumduktan sonra 
uğramış olduğu haksızlığı dile getirmektedir. Çalışmamızda ölüm ilanlarını kadın ve er-
kek olmak üzere kategorize ederek bu ilanlar üzerinde söylem analizi tekniği kullanarak 
çözümleme yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Kültür, Kadın, Ölüm İlanları
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Abstract

Social gender indicates the concept of social identity built with cultural norms on 
physiological structures of women and men. Individual, while building his identity, can-
not avoid of determinist aspect of the culture. Gender carries the signs of all cultures. In 
the agricultural society, “muscle power” has identified the patriarchal family order and 
status of woman based on this order. In the modern era, “rationality” formed the spirit 
of time and became a decisive criterion in settling it centrally in all institutions. Culture, 
however, is still the bearer of our past thoughts and behavioral patterns. Most of our so-
cial behaviors are stereotype behaviors and performed without thinking. Gender discrim-
ination is maintained unintentionally, since we use these patterns without intention. As a 
matter of fact, adhans articulated for women passed away in the Nevşehir central mosques 
are based on the most known male relative of the woman in her nearest social circle. This 
is gender discrimination, which has become a religious tradition that we take for granted 
from past and implement without questioning although it does not originate from a reli-
gious rule. Gender studies are in an effort to make discrimination and inequalities applied 
to women within the existing social order visible. This study tries to explain the inequity 
against women after they passed away while studies conducted so far have examined in-
equalities and injustices they have suffered while they are alive at different stages of their 
lives. In our study, death announcements were categorized as male and female announce-
ments and analysis was made on these advertisements using discourse analysis technique.

Key Words: Gender, Culture, Women, Death Announcements
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Tarım, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana, hem en önemli geçim kaynağı hem 
de, geniş ürün yelpazesine sahip olması nedeniyle otomotiv, yedek parça, makine, ilaç… 
vb. endüstrilerin gelişmesinde rol oynayan temel sektörlerin başında gelir. Dünya nüfu-
sunun sürekli olarak artması ve buna paralel olarak ekilebilir tarım alanlarının azalması 
mevcut tarım alanlarının daha verimli kullanılma zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Ya-
pılan araştırmalar eski geleneksel yöntemler yerine tarım makinalarının kullanıldığı yeni 
yöntemlerle ürün verimliliğini artırılabileceği gösterilmiştir. Özelliklede tarımsal mekani-
zasyon araçları olarak da adlandırılan tarım makinaları, üretimde işgücü verimliliğini ar-
tırmış, maliyetleri düşürmüş, modern üretim teknolojilerinin kullanılmasını ve işlemlerin 
zamanında, agroteknik ihtiyaçlara uygun şekilde yapılmasını sağlayarak ürün kalitesini 
ve verimini artırmıştır. Tarımsal mekanizasyonun öneminin her geçen gün artması yatı-
rımcıların bu sektöre yönelimlerini hızlandırmış ve üretici firmaların markalaşma adına 
çok çeşitli stratejiler geliştirmelerine sebep olmuştur. Günümüz ekonomilerinde bu strate-
jiyi başaran her firma pazarda tutunabilmekte, aksi durumda bu markaları yaratan firma-
lar bir nevi çağ dışı kalmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı tarımsal mekanizasyonda çiftçi-
lerin marka algısının ortaya çıkarılmasıdır. Çalışmanın analizinde kullanılan veriler Sivas 
ilinde faaliyet gösteren ve tarım makinaları grubundan herhangi birine sahip olan çiftçi-
lerle yüz yüze yapılan anket yöntemi ile elde edilmiştir. Veriler SPSS programı ile ana-
liz edilmiştir. Çalışma sonucunda, e-ticaret, internet ve sosyal medya araçlarını kullanma 
düzeyi artışına bağlı olarak yaş grubu küçüldükçe çiftçilerin marka algısı artmakta, yaş 
grubu büyüdükçe marka algısı yerini satıcıya olan güven ve ikili ilişkiye bırakmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tarım Makineleri, Marka, Markalaşma.
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AGRICULTURAL MECHANIZATION IN BRAND PERCEPTION:
EXAMPLE OF SIVAS

Abstract

Since the beginning of human history, agriculture is one of the main sectors playing 
an important role in the development of industries such as automotive, spare parts, ma-
chinery, pharmaceuticals, etc., as it is the most important source of livelihood as well as 
having a wide product range. The constant increase in the world population and, accord-
ingly, the reduction in arable lands have led to the need for more efficient use of existing 
agricultural lands. As a result of the researches, it has been shown that productivity can be 
increased with new methods in which agricultural machines instead of traditional meth-
ods are used. Agricultural machinery, also known as agricultural mechanization tools in 
particular, have increased labor productivity, reduced costs, and increased the quality and 
efficiency of production by ensuring that modern production technologies are used and 
that transactions are carried out in time, in accordance with agrotechnical requirements. 
Investors in this sector increasing with each passing day the importance of agricultural 
mechanization has accelerated the branding of their orientation in the name of the manu-
facturer has led to develop a variety of different strategies. In today’s economy, any com-
pany that manages this strategy in the market able to hold on, otherwise it sort of created 
this brand out of date the companies that remain. The purpose of this study is to reveal 
the brand perception of farmers agricultural mechanization. The study the data used in the 
analysis of the group operating in the province of Sivas, and from any one face to face 
with the farmers who have agricultural machinery were obtained by survey method. The 
data were analyzed by SPSS program. As a result of the study, e-commerce, using the in-
ternet and social media tools, the level of increase depending on the age group the smaller 
the farmers ‘ brand perception, increasing as the age group grows, brand perception and 
trust of the bilateral relationship is left to the place of the seller.

Key Words: Agricultural Machine, Brand, Branding.
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Çalışmada, kayıt dışı ekonominin Türkiye’de vergi gelirlerinin sürdürülebilirliği üze-
rindeki etkisi değerlendirilmekte ve vergi politikasında yeni tasarımlar araştırılmaktadır. 
Kayıt dışı ekonomi iktisat politikalarının öngörülebilirliğini zayıflatmakta, vergi gelirle-
rini azaltmakta ve yasadışı faaliyetleri özendirmektedir. Kayıt dışı ekonomi, vergi gelirle-
rini aşındırmakla kalmamakta aynı zamanda vergilendirmede etkinlik ve adalet ilkelerini 
zedeleyerek vergi politikası tasarımlarını da zorlaştırmaktadır. Türkiye’de vergilendirme-
nin dolaylı vergiler ve ücretliler üzerindeki gelir vergisine kayması bu alandan elde edi-
len gelirlerin de sürdürülebilirliğini sınırlandırmaktadır. Kayıt dışı ekonominin düşük bir 
oranda sabit tutulduğu varsayıldığında dahi -kamu mallarına olan talebin gelişmekte olan 
bir ülkede sınırlandırılamayacağı düşünüldüğünde- vergi gelirlerindeki artışın sürdürüle-
bilmesi gerekmektedir. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede kısa vadeli ve geçici çözüm-
ler yerine; uzun vadeli, düzenli ve istikrarlı çözümlere odaklanılmalıdır. Türkiye’de yasal 
işlem maliyetlerinin azaltılması, kamu harcamalarının verimliliğinin yükseltilmesi, işsiz-
liğin azaltılması ve vergi yönetimlerinin denetim kabiliyetinin arttırılması vergi gelirleri-
nin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak önlemlerdir.

Anahtar Kelimeler: Kayıtdışı Ekonomi, Vergi Politikası, Optimal Vergilendirme
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THE EFFECT OF UNDERGROUND ECONOMY ON THE DESIGN OF TAX 
POLICY IN TURKEY

Abstract

This paper attemps first to evaluate the effect of underground economy on the sus-
tainability of tax receipts and also search new approaches for tax policy. Underground 
economy relieves predictability of economic policy, decreases tax receipts and encour-
ages illegal activities. Underground economy precludes the design of tax policy by hurt-
ing tax equity and tax efficiency as well as eroding tax receipts. Shifting taxation on indi-
rect taxes and labor-income taxes in Turkey makes the sustainability of tax receipts more 
difficult. Even if underground economy is kept constant even lower level, as demand for 
public goods supposed to be unable to decrease in developing countries, rising of tax rev-
enues is needed to maintain. The best way to cope with underground economy must be 
long-run, regular and stable instead of short-run and temporary. Measures improving the 
sustainability of tax receipts in Turkey are to ease costs of formal transaction, enhance 
productivity of public expenditures, reduce unemployment and advance tax administra-
tion’s ability for audit.

Key Words: Underground Economy, Tax Policy, Optimal Taxation.
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İnsanlar için fizyolojik ihtiyaç olan yemek yeme toplumun kültür kimliğinin oluşma-
sında oldukça etkilidir. Her toplumun kendine ait yemek kültürü ve alışkanlıkları bulun-
maktadır. Mutfak kültürünün bir destinasyonun en önemli miraslarından biri olduğu yeni 
yeni fark edilmeye başlanmıştır. Günümüzde yemek yeme fizyolojik bir ihtiyaç olmak-
tan çıkmış, farklı ülke veya bölgelerin sahip olduğu mutfak kültürlerini tanımak ve dene-
yimlemek en önemli seyahat nedeni olmaya başlamıştır. Doğal güzellik ve kültürel çeki-
cilik açısından zengin bir yapıya sahip olan Nevşehir de kendine has zengin bir mutfağı 
bünyesinde barındırmaktadır. Nevşehir, klasik Türk mutfağını yansıtmakla birlikte, tarih 
öncesi kültürlerin, farklı dinlerin ve toplumların da birikimlerini sunan bir mutfaktır. An-
cak Nevşehir yöresinin mutfak kültürüne ait yazılı belgeler yok denecek kadar azdır. Bu 
nedenle bu araştırma Nevşehir ilinin mutfak kültürünü belirlemek ve günümüzde mey-
dana gelen değişimleri ortaya koymak amacı ile planlanmış ve yürütülmüştür. Nevşehir 
yöresinde yaşayan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 10 kadın çalışmanın örneklemini 
oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılan-
dırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu ile yöreye ait yiyecekler, yemek-
ler, içecekler, özel günler, mutfak araç-gereçleri, pişirme yöntemleri, sofra düzenleri ve 
mutfak mimarisi ile ilgili bilgilere ulaşılmaya çalışılmış, geçmiş ile günümüzdeki yansı-
maları karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgular kongrede sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Mutfak kültürü, Nevşehir yemekleri
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A FİELD STUDY ON NEVŞEHİR CULİNARY CULTURE AND CHANGE

Abstract

Eating food that is physiological for humans is very in fluential in the formation of 
cultural identity. Every society has its own food culture and habits. It has just begun to 
be noticed that the kitchen is one of the most important heritage of a cultural destination. 
Today, eating is a physiological necessity, recognizing and experiencing the culinary cul-
tures of different countries or regions has become the most important travel cause. Nevşe-
hir, which has a rich structure in terms of natural beauty and cultural charm, also has its 
own unique cuisine. Nevşehir reflects the classical Turkish cuisine and is a cuisine that 
offers prehistoric cultures, different religions and societies. However, written documents 
belonging to the culinary culture of the region of Nevşehir are not enough to be tried. 
For this reason, this research is planned and conducted with the aim of determining the 
culinary culture of Nevşehir province and revealing the changes that are taking place to-
day. Ten women who lived in Nevşehir region and accepted to participate in the research 
constituted the sample of the study. A semi-structured interview form developed by re-
searchers wasused to collect the data. Withtheinterview form, we tried to getin formation 
about food, food, drinks, special occasions, kitchen tools, cooking methods, table ware 
and kitchen architecture of pastry and past and present reflections. The findings will be 
presented at the congress.

Key Word: Culinary culture, Nevşehir dinners
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AKILLI TELEFON ARACILIĞIYLA SATIN ALMA DAVRANIŞINI 
ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA

Yrd. Doç. Dr. İbrahim BOZACI

Kırıkkale Üniversitesi

Keskin Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü

iborganizer@gmail.com

Akıllı telefon, cep telefonu özelliklerinin yanında; fotoğraf ve video çekme, internete 
bağlanma, internette gezinme, bilgi araştırma, haberlere ulaşma, eğlenme, mail gönderme, 
görüntülü görüşme yapma, dosya hazırlama, bilgi depolama gibi imkânlar sağlayarak in-
san hayatını etkileyen önemli bir araç haline gelmiştir. Bu teknolojik aracın, bilgisayarın 
sahip olduğu çoğu özelliğe sahip olması, yer sorununu önemli ölçüde ortadan kaldırması 
ve kullanım kolaylığı gibi özelliklerine bağlı olarak sağladığı avantajlar, işletmelerin ve 
insanların alışverişleri gerçekleştirmek veya kolaylaştırmak için bu araçtan yararlanma-
sına imkân vermektedir. Bu bağlamda, akıllı telefon aracılığıyla satın alma davranışını et-
kileyen faktörlerin neler olduğu yabancı pazarlama literatüründe incelenmektedir. Diğer 
taraftan konunun yerli literatürde bilimsel olarak yeterince incelenmediği görülmektedir. 
Bu çalışmada, akıllı telefonlar aracılığıyla alışverişi etkileyen faktörler, teorik düzeyde tes-
pit edilmeye ve konuya ilişkin bir model oluşturulmaya çalışılmaktadır. Buna göre akıllı 
telefonla alışverişten algılanan fayda, akıllı telefonla alışveriş yapma kolaylığı, akıllı te-
lefonla alışverişe yönelik tutumlar, akıllı telefonla alışveriş deneyimi, akıllı telefonla pa-
zarlama mesajlarına yönelik tutumlar, akıllı telefonla alışverişe duyulan güven, risk algı-
lamaları, kredi kartı sahipliği ve demografik özellikler gibi değişkenler, akıllı telefonla 
alışverişi etkileyen olası faktörler olarak tartışılmaktadır. Çalışma, işletmelerin pazar or-
tamında meydana gelen teknolojik gelişmelere ayak uydurmasında dikkat etmesi gereken 
konulara dikkat çekmesi bakımından önem arz etmektedir. Çalışmanın, bu kapsamda ger-
çekleştirilmesi planlanan saha araştırmasına temel oluşturması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akıllı telefon, Tüketim, Alışveriş, Akıllı Alışveriş, Akıllı Tele-
fon Aracılığıyla Alışveriş



154

Ist International Symposium of Silk Road Academic Studies

A CONCEPTUAL STUDY ON THE FACTORS AFFECTING PURCHASING 
BEHAVIOR BY SMARTPHONES

Abstract

The smartphone in addition to mobile phone features; has become an important tool 
that influences human life by providing opportunitis such as taking photos and video, 
connecting to the internet, browsing the internet, researching information, reaching news, 
having fun, sending mail, making video interview, preparing files, storing information etc. 
The advantages that this technological device provides, such as having the most features 
that computer has, considerably removing the place problem, and ease of use, allow busi-
nesses and people to take advantage of this tool to make or facilitate purchases. In this 
context, the factors affecting buying behavior through smarthphone are examined in for-
eign marketing literature. On the other hand, it seems that the subject has not been scien-
tifically examined in domestic literature. In this study, factors affecting shopping through 
smartphones are tried to be determined at theoretical level and a model related to the topic 
is tried to be formed. Accordingly, variables such as perceived benefit from smartphone 
shopping, ease of shopping with smartphone, attitudes to shopping with smartphone, shop-
ping experience with smartphone, attitudes towards smartphone marketing messages, trust 
in smartphone shopping, risk perceptions, credit card ownership and demographic char-
acteristics, are discussed as possible factors affecting shopping on smartphone. The study 
is important in terms of attracting attention to the issues that businesses should take care 
of in keeping up with the technological developments that are taking place in the market-
ing environment. It is aimed to form the basis for the field research planned to be carried 
out within the scope of the study.

Key Words: Smartphone, Consumption, Shopping, Smartshopping, Smartphone Shopping
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MÜŞTERİ MİNNETTARLIĞIYLA İLİŞKİLİ FAKTÖRLERE YÖNELİK 
KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA

Yrd. Doç. Dr. İbrahim BOZACI

Kırıkkale Üniversitesi

Keskin Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü

iborganizer@gmail.com

Müşteri tutum ve davranışlarının sadece müşteri beklentilerinin karşılanmasının tespi-
tine dayanan müşteri memnuniyeti ile öngörülmesinin yeterli bir yaklaşım olmadığı, müş-
teri tutum ve davranışlarını etkileyen duygusal faktörlerin olduğu pazarlama biliminde 
son zamanlarda kabul görmektedir. Bu noktada müşteri minnettarlığı, yabancı pazarlama 
literatüründe ilişkisel pazarlama bağlamında incelenen bir konudur. Minnettarlık, psiko-
loji biliminde; yaşam memnuniyeti, mutluluk ve minnettar kalınan kişi ile yakın ilişki-
ler kurma gibi olumlu sonuçlarla ilişkili olumlu bir duygu olarak incelenmektedir. Sosyal 
ilişkilerin önemli bir parçası olarak kabul gören minnettarlık, müşteriler için de önemli 
bir duygu, tutum ve davranışsal özellik olarak tartışılmaktadır. Konuyla ilgili yerel pazar-
lama literatüründe bilimsel çalışmalar bulunmasa da müşteri minnettarlığının nedenleri ve 
sonuçlarına gösterilen ilgi artmaktadır. Zira müşterinin, kendisinde minnettarlık oluşma-
sına neden olan çalışan veya işletme için olumlu tutum ve davranışlar göstermesi beklen-
mektedir. Bu çalışmanın amacı, müşteri minnettarlığına neden olan ve müşteri minnet-
tarlığının sonuçlarına ilişkin olası faktörlerin teorik olarak belirlenmesidir. Bu kapsamda 
detaylı literatür taraması gerçekleştirilmektedir. Buna göre müşteri minnettarlığına neden 
olan faktörler olarak algılanan çalışan çabası, ayrıcalıklı hizmet ve kalite, fiyat ve değer 
algılamaları tartışılmaktadır. Ayrıca müşteri minnettarlığının sonuçları olarak; satın alma 
eğilimi, müşteri sadakati, müşteri güveni, çalışan lehine davranışlar ve işletme kampan-
yalarına olan ilgi değişkenleri incelenmektedir. Gerçekleştirilen literatür incelemesi neti-
cesinde müşteri minnettarlığının müşteri tutum ve davranışlarıyla ilişkili önemli bir fak-
tör olduğu sonucuna varılmaktadır. Çalışmanın gerçekleştirilecek olan saha araştırmasına 
temel teşkil etmesi hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Minnettarlık, Müşteri Minnettarlığı, Minnettarlık ve Tüketici, 
Müşteri Minnettarlığı ve Sonuçları
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A CONCEPTUL STUDY ON THE FACTORS RELATED WITH CUSTOMER 
GRATITUDE

Abstract

It has recently been acknowledged in marketing science that predicting customer at-
titudes and behaviors solely by customer satisfaction which based on depicting meeting 
customer expectations is not a sufficient approach and emotional factors also affect cus-
tomer attitudes and behaviors. At this point, customer gratitude is a topic that has recently 
been examined in the context of relational marketing in foreign marketing literature. In the 
science of psychology, gratitude is an emotion related with positive results like happiness 
and close relationship with the person being appreciated. Gratitude, which is regarded as 
an important part of social relations, is also discussed as an importan emotion, attitude and 
behavioral characteristif for customers. Although there are no scientific studies in the lo-
cal marketing literature on the subject, there is a growing interest in the causes and con-
sequences of customer gratitude. It is expected that customer will show positive attitudes 
and behaviors for the employee or the enterprise which causes him/her to be grateful. The 
purpose of this study is to theoretically determine the possible factors that lead customer 
gratitude and the consequences of customer gratitude. In this context, detailed literature 
search is performed. According to this, as factors that cause customer gratitude; perceived 
employye effort, privileged service; and the perception of quality, price and value are dis-
cussed. Moreover, purchasing tendency, customer loyalty, customer confidence, employee 
favoritism and interest in business campaigns are discussed as results of customer grati-
tude. As a result of the literature review, it is concluded that customer gratitude is an im-
portant factor related to customer attitudes and behaviors. The aim of the study is to pro-
vide a basis for future field research.

Key Words: Gratitude, Customer Gratitude, Gratitude and Consumer, Consumer Grat-
itude and Results
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İPEKYOLU VE MUSİKİ KÜLTÜRÜMÜZÜN GELİŞİM AŞAMALARI 
ÜZERİNE

Prof. Dr. İlgar İMAMVERDİYEV

Gaziantep Üniversitesi TMDK

imamverdiyev@gantep.edu.tr

İpek yolunun Çin’den başlayıp Orta Asya’dan ve Orta Doğu’dan gelip geçmesi, Avru-
pa’ya kadar uzanması nedeni ile Azerbaycanda ipekçilik, halıcılık, kilimcilik kültürü geliş-
tiği gibi, bu gibi gelişmeler tabii ki, güzel sanatları da etkilemiştir. Bu etkileşim sayesinde 
de bazı Azerbaycanda muğam denilen uzun havalarımız, zaman zaman onun yeni yeni 
bölümleri, birçok şubeleri oluşmuştur. İpek yolunun hizmete açılması ile bir tek ipekçilik 
sanatı değil, aynı zamanda tıp biliminin, matematiğin, geometrinin, astronominin, kültü-
rümüzün ayrı ayrı alanları olan edebiyat, müzik, dans, mimarlık, resim, âşık sanatı bile 
bu ilişkilerin sayesinde daha da gelişerek muhteşem hale gelmiştir.

“İpek Yolu ve Musiki Kültürümüzüm Gelişim Aşamaları Üzerine adlı” makalede Doğu 
ile Batı arasında uzanmış Türk soylu halkların sosyal-kültürel, maddi-manevi yaklaşma, 
ekonomik-siyasi, ticari, diplomatik vs en önemlisi insanlık ilişkilerinin köprüsü adlandı-
rılan tarihi ipek yolunun bir kolunun Kafkasların kapısı olan Azerbaycan topraklarından 
da geçmesi nedeni ile Azerbaycan halk müziğine, özellikle şark aleminin simgesi olan 
muhteşem muğamlara, aynı zamanda Türk dünyasının ortak değere sahip saz-söz sanatı-
mızın yaşatıcıları, ulu ozanlarımızın aşık şiirsel-müzik yaratıcılığına etkisi, gibi bazı ko-
nular ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İpek Yolu, muğam, bölüm, halk ezgileri, Efrasiyab Badalbeyli.
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SILK ROAD AND MUSIC CULTURE ON DEVELOPMENT PHASES

Abstact

Silk Road started from China and passed through Central Asia and the Middle East 
and extending to Europe, as a result of this situation silking, carpentry and rug culture 
developed in Azerbaijan, Such developments, of course, have also affected the fine arts. 
Through this interaction, our music-type mugams unique to Azerbaijan, from time to time 
its new new sections, many branches have formed.With the existing of the silk road, silk-
ing has not developed simply. Even the science of medicine, mathematics, geometry, as-
tronomy, literature, music, dance, architecture, painting, and ashuqe art, which are piece 
of our culture, have become even more spectacular cause of these relations.This article 
approach the historical silk road of the Turkish noble peoples lying between the East and 
the West as the bridge between the social-cultural, material-spiritual, Folk music, espe-
cially the magnificent mugams, which are the symbols of the oriental world, and the in-
fluence of our great poets who have common values of the Turkish world with our poet-
ical-musical creativity.

Key Words: Silk-road, mugham, chapter, folksongs, Efrasiyab Badalbeyli.
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MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SÜRECİNİN LİSANSÜSTÜ 
TEZLERDEKİ GÖRÜNÜMÜ

Doç.Dr. Ilgım KILIÇ

Başkent Üniversitesi

Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ABD

Bu çalışmanın amacı, müzik öğretmenliği eğitimi sürecinin lisansüstü tezlerde nasıl 
bir dağılım gösterdiğini ifade etmektir. Çalışmanın, müzik öğretmenliği programı lisans 
süreciyle ilgili olarak hazırlanmış olan lisansüstü tez çalışmalarının incelenerek bu alanda 
yapılan araştırmaların genel çerçevesini ortaya koymak bakımından yararlı olacağı düşü-
nülmektedir. Bu çalışmalardan çıkan sonuçların ne yönde olduğu sorusundan yola çıkıl-
mıştır. Araştırmada, müzik öğretmenliği lisans programı üzerine yapılan lisansüstü tez-
lerden elde edilen sonuçların bu alanda araştırma yapmak isteyen araştırmacılara literatür 
oluşturmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Bu amaçla müzik öğretmenliği eğitimi sürecinin üzerine 2010-2017 yılları arasında 
yapılmış lisansüstü tezler üzerinde literatür araştırması yapılarak elde edilen verilerin ka-
tegorisel analizi yapılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde doküman incelemesi yapılmıştır. 
Verilerin çözümlenmesinde doküman incelemesi yapılmıştır. Müzik öğretmenliği eğitimi 
süreci üzerine yapılan lisansüstü çalışmalar; (1) araştırmacının cinsiyetine göre, (2) yıl-
larına göre, (3) tez türüne göre, (4) tezin yapıldığı bölge, il, üniversite ve enstitüye göre, 
(5) çalışılan konu ve alt konu alanlarına göre, (6) yöntemine göre, (7) veri toplama araç-
larına göre, (8) örneklem grubu ve örneklem büyüklüğüne göre ve (9) veri analiz yön-
temlerine göre dağılımı olmak üzere dokuz ana başlık üzerinde toplanmıştır. Yüksek li-
sans ve doktora olmak üzere toplam 142 teze ulaşılmıştır. Araştırma betimsel bir araştırma 
olup doküman incelemesi ile ele alınan bulguların sonuçlarına ulaşılmış ve yorumlanmış-
tır. Araştırmanın sonucunda söz konusu lisansüstü tezlerin %45’inin 2010 ve 2014 yılla-
rında yapılmış olduğu, %54’ünün yüksek lisans çalışması olduğu, %49’unun çalgı eğitimi 
konusu üzerinde çalışıldığı, %83’ünün nicel çalışma olduğu, %73’ünde lisans 4. Sınıf öğ-
rencilerinin örneklem grubu olarak seçildiği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Müzik öğretmenliği eğitimi, lisans öğrencisi, lisansüstü tezler
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OUTLOOK ON MUSIC TEACHING EDUCATION PROCESS
IN GRADUATE THESES

Abstract

The aim of this study is to express what kind of distribution music teaching education 
process exhibits in graduate theses. It is believed that the study will be beneficial in terms 
of investigating the graduate thesis studies prepared with regard to the music teaching 
program bachelor’s process and providing a general framework of the studies conducted 
in this area. The study was started from the question which direction the results of these 
studies will take. In the study, it is believed that the results obtained from graduate theses 
on the music teaching bachelor’s program will contribute to the creation of the literature 
for researchers who would like to carry out research in this field.

To this end, literature research was conducted on graduate theses written between the 
years 2010 and 2017 on the music teaching education process, and the categorical anal-
ysis of the data obtained was performed. A document review was performed in the anal-
ysis of the data. Postgraduate studies conducted on the music teaching education process 
were grouped under nine main titles (1) by the gender of the researcher, (2) the year, (3) 
type of thesis, (4) the region, province, university and institute where the thesis was con-
ducted, (5) the subject and sub-subject examined, (6) method, (7) data collection tools, 
(8) sample group and sample size, and (9) data analysis methods. 142 theses, which are 
master’s and doctorate theses, were reached. The research is a descriptive study, and the 
results of the findings obtained with the document review were achieved and interpreted. 
As a result of the study, it was determined that 45% of the master’s theses in question 
were carried out in 2010 and 2014, 54% were master’s studies, 49% were conducted on 
musical instrument training, 83% were quantitative studies, and 4th-grade students were 
selected as the sample group in 73%.

Key Words: Music teacher education, undergraduate student, dissertation
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TARİH ARAŞTIRMALARINDA SAHA ÇALIŞMASININ ÖNEMİ:
KRYEZİ KÖYÜ ÖRNEĞİ

İlkay ERKEN

Araş. Gör., Ondokuz Mayıs Üniversitesi,

ilkay.erken@omu.edu.tr

Türkiye’de yapılan yerel tarih çalışmalarında saha araştırması ve incelemesi genellikle 
ihmal edilmektedir. Bu durum ise konunun sağlıklı bir şekilde tespit edilip değerlendiril-
mesine engel teşkil etmektedir. Bu konuyu Arnavutluk’un Puka bölgesindeki Kryezi köyü 
örneği ile değerlendirmeye çalışacağız. Kryezi köyü Osmanlı döneminde İşkodra vilayeti-
nin Leş kazasının bir nahiyesidir. Leş Malisyası adı verilen bu nahiyenin merkezi de Krye-
zi’dir. Kryezi, bu nahiyeyi oluşturan altı köyden ve bu altı köy dahilindeki dört bayraktan 
birisiydi. İşkodra vilayetinin kuzeyinde yani aynı isimli sancak dahilinde uygulanan cibal 
sistemi çerçevesinde bu nahiyenin idaresinde bir takım farklılıklar vardır. Dağlı idaresi sis-
temine dahil olan Leş Malisyası nahiyesi ahalisi sefer zamanında Osmanlı saflarında yer 
alırdı. Buna karşılık vergiden ve zorunlu askerlikten muaf tutulmuşlardı. Bu muafiyetle-
rinin yanı sıra Osmanlı mahkemelerinin yetki alanı dışında kalarak Dukagin Kanunu ile 
hukuki anlaşmazlıklarını hallederlerdi. Mevcut kaynaklara göre köy ahalisinin tamamı Ka-
tolikti. Oysa yaptığımız saha araştırmasında köyün sınırları içerisinde Müslümanlara ait 
mezarlık ve cami harabeleri tespit edilmiştir. 1970’li yıllara kadar bu caminin kullanıldı-
ğını ve Müslümanlarla Katoliklerin birlikte eğitim aldığını hatırlayanlar hala hayattadır-
lar. Bu yıllara tanıklık edenler ile büyüklerinden naklettikleri anıları bu maddi unsurlarla 
birleştirdiğimizde kaynakların aksine uzun bir süredir bu köyde Müslümanların yaşadığı 
görülür. Bu nedenle kaynakların tenkidi sürecinin mümkün ise saha araştırması ile des-
teklenmesi yapılacak çalışmaların sıhhati bakımından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: İşkodra, Müslüman malisörler, dağlı idaresi, Leş, Puka.



162

Ist International Symposium of Silk Road Academic Studies

THE IMPORTANCE OF FIELDWORK IN HISTORY RESEARCHES: 
SAMPLE OF THE KRYEZI VILLAGE

Abstract

Field research and survey are often neglected in local history studies in Turkey. This 
situation prevents the evaluation and determine of the subject in a healthy way. We will 
try to evaluate this issue with the example of Kryezi village in the Puke district of Alba-
nia. During the Ottoman rule, Kryezi was the nahiye at kaza of the Lezhe , province of 
Shkodra. Kryezi was the center of the nahiye which was called Lezhe Malisyası. Kryezi 
was one of the six villages which constitute this nahiye and also one of the four bajraks 
within the scope of these six villages. Within the frame of the cibal system were being 
implemented at the north of the province of Shkodra, meaning under the territories of 
the sanjak of Shkodra, the governing of this nahiye had some differences. The people of 
the Lezhe Malisyası who were a part of the highlander governing system, used to fight 
for the Ottoman army during campaigns. In return, they were exempted from tax pay-
ment and obligatory military service. In addition to these exemptions, they were left out 
of the jurisdiction of the Ottoman courts. They solved their legal disputes according to 
the Dukagin Law. According to available sources, entire the village of Kryezi was Cath-
olic. However, in the field research we conducted, cemetery and mosque ruins belong-
ing to Muslims were found within the boundaries of the village. Those who remember 
that this mosque was used until the 1970s and Muslims and Catholics are educated to-
gether are still alive. When the memories of these people and their elders’ memories re-
vealed by these people are combined with the material elements, contrary to the sources, 
it is seen that Muslims live in this village for a long time. For this reason, it is important 
to support the criticism process of the sources with the field research, in terms of the con-
currency of the future studies.

Key Words: Shkodra, Muslim malisors, highlander governing, Leshe, Puke.
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SELÇUKLULAR DÖNEMİNDE İPEKYOLU ÜZERİNDE BULUNAN 
SARUHAN’IN TARİHÇESİ

Prof. Dr. İlyas GÖKHAN

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. Fen-Edebiyat Fak. Tarih Bölümü

igokhan@nevsehir.edu.tr

Roma ve Bizans Dönemlerinde Nevşehir ve çevresi askeri ve ticaret yolarının önemli 
kavşaklarından biriydi. Bu durum Selçuklular zamanında da devam etti. Selçuklular ta-
rafından fethedilen Kapadokya Bölgesinin orta kısmı üzerinde bulunan Nevşehir, Kon-
ya-Kayseri İpek yolu üzerinde bulunmaktaydı. İran üzerinden gelip Erzurum- Sivas- Kay-
seri- Aksaray’dan geçip Konya’ya giden Kervan yolu Anadolu’daki en işlek ve önemli 
ticaret yoluydu. Yine Halep- Elbistan üzerinden gelen ticaret yolu Kayseri’de Sivas’tan 
gelen yollar birleşerek Nevşehir üzerinden Konya’ya geçmekteydi. 12. Ve 13. Yüzyıllarda 
bu ticaret yolu büyük önem kazanmıştı. Bundan dolayı kervan yolu üzerinde birçok ker-
vansaray yapılmıştır. O dönemde, şimdiki Nevşehir Muşkara adlı bir köy olup çevresinde 
Arapsun(Gülşehir), Ürgüp (Briküp) ve Avanos (Venesa) gibi önemli yerleşim merkezleri 
vardı. Sultan I. Alaeddin Keykubad bölgede imar faaliyetlerine girişmiştir. Onun döne-
minde Nevşehir’in köy ve kazalarında 18 eser inşa edilmiştir. Bu eserlerden Avanos’ta 
bulunan Alaeddin Camii ve zaviyesi önemli bir yer tutmaktadır. Bu eserlerden dikkat çe-
kici olanı ise Saru han kervansarayıdır. Yine bölgede Doğala, Ağızıkarahan, Tepesi Delik-
han ve Alayhan’dan gibi hanlar bulunmaktadır. Bu hanların içinde Konya –Aksaray üze-
rinden Kayseri’ye giden İpek Yolunun son durağı Saru Han’dır. I. Alaeddin Keykubad’ın 
Avanos’u imar etmiştir. Onun oğlu II. Gıyaseddin Keyhüsrev ise Saru han’ı yaptırmıştır. 
Han’ın yapımında kullanılan taşlardan dolayı ismini alan Han’ın aslında Sultanın Şarap-
saları Emir Fahreddin tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Bundan dolayı da şarapsa-
lar (Saraysalar) Fahreddin Han’ı olarak bilinmektedir. Bu hanın geliri Avanos’taki Sultan 
I. Alaeddin Keykubad camii ve zaviyesine vakfedilmiştir. Osmanlı Döneminde de kulla-
nılan Saru Han bir ara ticaret yolunun Ürgüp üzerinden İncesu tarafına kayması üzerine 
ıssız kalmış ve tahrip olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Saru Han, Emir Fahreddin Hanı, Selçuklular, Ticaret, İpek yolu,
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MÜTAREKE VE MİLLİ MÜCADELE YILLARINDA İNGİLİZLERİN 
SİNOP’TAKİ SİYASİ VE ASKERİ FAALİYETLERİ

Okt. Dr. İsmail EFE

Kırıkkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
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30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi’nin imzalamasından sonra, Samsun’u merkez 
olarak kullanan İngiliz gemileri Karadeniz limanlarında kontrole başladı. Sık sık Sinop’a 
da uğrayan İngilizler, yerli Rumlardan bilgi toplamaya, güya mütareke hükümlerinin uy-
gulanıp uygulanmadığını kontrol etmeye başladılar. İngilizler faaliyetlerinden rahatsız ol-
dukları eski Samsun mebusu Osman Bey’i Samsun’da tutuklayıp Malta’ya sürgün etmek 
üzere İstanbul’a sevk ettikleri sırada, 4 Ağustos 1919’da Mutasarrıf Mazhar Tevfik Bey 
ve Sinop’un diğer ileri gelenleri tarafından ellerinden kurtarılmasını hazmedemediler, Si-
nop üzerindeki baskılarını artırdılar. İngilizlerin Samsun’daki mümessili Solter ve maiyeti 
iki Amerikan harp gemisi ile 7 Eylül 1919’da Sinop’a geldiler ve Sinop Hükümet Bina-
sı’na İngiliz bayrağı çektiler. Bunu duyan Sinop halkı gruplar halinde hükümet konağının 
önünde toplanınca korkuya kapılan Solter, İngiliz bayrağını içeriye almak zorunda kaldı. 
Yaşananlardan rahatsızlık duyan İstanbul Hükümetinin, Mutasarrıf Mazhar Tevfik Bey’i 
görevden alma ve bölgeye hâkim olma girişimleri üzerine duruma Müdahale eden Tem-
sil Heyeti, Sinop ve havalisinde kontrolü ele aldı. Bundan sonraki dönemde Sinop Milli 
Mücadele hareketinin tam kontrolüne girmiş ve mücadeleyi destekleyen önemli merkez-
lerden biri olmuştur. İngilizler, 1920 yılı ortalarından itibaren Sinop havalisindeki politi-
kalarını tamamen gayrimüslimler üzerinden yürütmeye başladılar. Bir taraftan askeri fa-
aliyetler ile bölgeye hâkim olma mücadelesi veren İngilizler, bir taraftan da Anadolu’da 
yürütülen Milli Mücadele direnişini akim bırakmak için siyasi ayak oyunlarına başvurdular. 
Ancak, önce Sakarya sonrada Büyük Taarruz zaferiyle büyün planları yerle yeksan oldu.

Anahtar Sözcükler: İngilizler, Sinop, Milli Mücadele, Osman Bey, Mazhar Tevfik Bey
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THE POLITICAL AND MILITARY ACTIVITIES OF SYNOP BY THE 
ENGLISH ON THE INSIGHT AND THE NATIONAL FIGHT AGAINST

Abstract

After the signing of the Mondros Armistice on October 30, 1918, the British ships that 
used Samsun as the center started to check in the Black Sea ports. The English, who often 
come to Sinop, began to collect information from the native Greeks, supposedly checking 
whether the provisions of the armistice had been implemented. When the British arrested 
Osman Bey, the former Samsun deputy, who was disturbed by his activities, and sent 
him to Istanbul to exile him to Malta, on 4 August 1919 Mutasarrif Mazhar Tevfik Bey 
and Sinop were not rescued from their hands by other elders, They increased the pressure 
on them. The British came to Sinop on 7 September 1919 with the Solter from Samsun 
and his two American war ships, and they took the English flag to the Sinop government 
building. When the Sinop people heard this, the group collapsed in front of the govern-
ment in the face, and the Solter had to take the British flag inside. The Istanbul Govern-
ment, who was disturbed by the livelihoods, took the control of Sinop and his air repre-
sentatives, who intervened on the initiative of Mutasarrıf Mazhar Tevfik Bey to take office 
and to dominate the region. In the following period, Sinop entered full control of the Na-
tional Struggle movement and became one of the important centers supporting the strug-
gle. From the mid-1920s, the British began to carry out their policies in the Sinop airline 
completely through non-Muslims. The British, who struggle to dominate the region with 
military activities from one side, have resorted to political footsteps to leave the struggle 
against the National Struggle in Anatolia. But first, Sakarya became the place to grow 
plans with the victory of the Great Offensive.

Key Words: British, Sinop, National Struggle, Osman Bey, Mazhar Tevfik Bey
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TÜRKİYE’NİN NATO’YA ÜYE OLMA SERÜVENİ
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İkinci Dünya Savaşı tüm dünyada büyük tahribatlara yol açmış, Avrupa ve dünya güç 
dengelerini değiştirmiş, savaşa katılan ülkelerde ekonomik krizlere neden oldu. Savaş so-
nunda Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Rusya, savaştan güçlenerek ve nüfuzlarını 
arttırarak çıkmayı başardılar. Rusya, çevresindeki ülkeler üzerindeki etkinliğini arttırmaya 
ve süratle komünizmi yaymaya çalışıyordu. Rusya en yakın hedeflerinden biri olan Tür-
kiye üzerinde de baskı kurmaya, taleplerini uluslararası ortamlarda dile getirmeye başladı. 
Sovyet Rusya’nın, tehditlerine karşı Amerika Marshall yardımıyla Batı Avrupa ülkelerini 
ekonomik yönden güçlendirme yoluna gitti. 4 Nisan 1949’da Brüksel Kararı doğrultu-
sunda Avrupa ülkeleri ile Amerika arasında Washington’da “Kuzey Atlantik Antlaşması” 
imzalanmasıyla, güvenlik sorununu çözmek ve komünizmin yayılmasını engellemek için 
harekete geçildi. Sovyet Rusya tehdidi altında bulunan Türkiye’de NATO’ya girmek için 
başvuruyu yaptı. Ancak başta İngiltere’nin karşı çıkması nedeniyle Türkiye’nin ilk baş-
vurusu reddedildi. Türkiye’nin jeopolitik ve jeostratejik konumu, Türk ordusunun Kore 
Savaşı’ndaki başarıları, Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye’nin NATO’ya girmesini 
desteklemesini sağladı. 15 Mayıs 1951’de Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ve Yuna-
nistan’ın NATO’ya kabul edilmesi için üye ülkelere teklifte bulundu. Türkiye’nin ısrarlı 
olarak yürüttüğü NATO’ya üyelik çabaları, 15-20 Eylül 1951’de NATO Bakanlar Kon-
seyi toplantısında, Türkiye’nin NATO’ya üye kabul edilmesiyle sonuçlandı. Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi 18 Şubat 1952‘de oy çokluğu ile NATO üyeliğini onayladı. Türkiye 
20–25 Şubat 1952’de Lizbon’da yapılan NATO toplantısına tam üye sıfatıyla katılmıştır.

Anahtar Kelimeler: NATO, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Sovyet Rusya
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TURKEY’S REASON TO BE MEMBER TO NATO

Abstract

The Second World War caused great havoc all over the world, altered the European 
and world power balances, and caused economic crises in countries participating in the 
war. At the end of the war, the United States and Soviet Russia succeeded in emerging 
from the war and increasing their influence. Russia was trying to increase its influence 
on the countries around it and to spread communism rapidly. Russia has started to put 
pressure on Turkey, one of its closest targets, to express its demands in international en-
vironment. With the help of Marshall of America against the threats of Soviet Russia, it 
went to strengthen the economical direction of Western European countries. On April 4, 
1949, in the direction of the Brussels Decision, action was taken to resolve the security 
problem and prevent the spread of communism, with the signing of the “North Atlantic 
Treaty” between Washington and the European countries. He applied to enter NATO in 
Turkey, which is under the Soviet Russia threat. However, Turkey’s first application was 
rejected because of the British opposition. The geopolitical and geostrategic position of 
Turkey and the success of the Turkish army in the Korean War helped the United States 
to support Turkey’s entry into NATO. On May 15, 1951, the United States, Turkey and 
Greece proposed membership to NATO. Turkey’s insistent efforts to join NATO resulted 
in NATO membership in Turkey at the NATO Council of Ministers meeting on 15-20 
September 1951. On 18 February 1952, the Turkish Grand National Assembly approved 
the membership of NATO with a majority vote. Turkey attended the NATO meeting in 
Lisbon on February 20-25, 1952 as full member.

Key Words: NATO, Turkey, United States, Soviet Russia
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İSTİKLAL MEŞALESİNİN YAKILDIĞI AMASYA’DA ON GÜNDE 
YAŞANANLAR (13-23 HAZİRAN 1919)
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Özet

Mondros Mütarekesi’nden sonra Amasya’yı işgal etmeyi planlayan İngiliz işgal kuv-
vetlerine Amasyalılar izin vermediler. 26 Mayıs’ta Havza’dan bütün mülki ve askeri ma-
kamlara İzmir’in işgalini protesto mitingleri düzenlemeleri ve milli teşkilatlar kurmaları 
yönünde bir tamim gönderen Mustafa Kemal Paşa, bu tamimi Amasya’da şehrin en çok 
sevilen ve sözü dinlenen kişisi olan Müftü Hacı Tevfik Efendi’ye gönderdi. Tamimi alan 
Müftü Hacı Tevfik Efendi, Mustafa Kemal ve heyetini Amasya’ya davet etti. Davetten 
büyük bir memnuniyet duyan Mustafa Kemal Paşa Müftü Hacı Tevfik Efendi’ye; “…ya-
kında Amasya’dayız” cevabını verince hazırlıklara başlandı. Mustafa Kemal Paşa ve he-
yeti 13 Haziran’da Amasya girişinde kalabalık bir heyet tarafından karşılandı. 14 Haziran 
1919’da Müftü Hacı Tevfik Efendi başkanlığında Amasya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ku-
ruldu. 19 Haziran’da Amasya’ya gelen Ali Fuat Paşa ve Rauf Bey’inde katılımıyla kur-
tuluşa dair görüşmelere başlandı. 20 Haziran tarihinde ise Amasya Müdafaa-i Hukuk Ce-
miyeti tarafından muhteşem bir miting yapıldı. Amasya’da Mustafa Kemal, Rauf Bey ve 
Ali Fuat Paşa öncülüğünde hazırlanan genelge, Cemal Paşa ve Kazım Karabekir Paşa’nın 
da onayının alınması üzerine 21/22 Haziran 1919 gecesi “Amasya Ta’mîmi” adıyla ilgi-
lilere duyuruldu. Böylece Amasya’dan Milli Mücadelenin amaç, yöntem ve gerekçesini 
ihtiva eden işaret fişeği atılmış, mücadele filen başlatılmış oldu.

Anahtar Kelimeler: Amasya, Mustafa Kemal Paşa, Hacı Tevfik Efendi, Amasya 
Ta’mimi, Milli Mücadele
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THE INDEPENDENCE TORCH WAS LIT IN AMASYA, WHERE THE 
EVENTS OF THE TEN DAYS (13-23 JUNE 1919)

Abstract

After the Mondros Armistice, the Amasyaans did not allow the British occupation 
forces to plan to invade Amasya. Mustafa Kemal Pasha sent Mustafa Kemal Pasha from 
Havza on May 26 to organize protest rallies and establish national organizations for oc-
cupation of İzmir to all democratic and military authorities and this was the most popu-
lar and heard person in the city of Amasya, Mufti Haji Tevfik Efendi, . Mufti Haji Tevfik 
Efendi, who received the invitation, invited Mustafa Kemal and his delegation to Amasya. 
Mustafa Kemal Pasha Mufti Haji Tevfik Efendi who is very pleased to invite; “... we are 
in Amasya soon” and the preparations were started. Mustafa Kemal Pasha and his dele-
gation were met by a crowded delegation at the entrance of Amasya on 13 June. On June 
14, 1919, the Amasya Defense-i Law Society was established under the chairmanship of 
Mufti Haji Tevfik Efendi. Ali Fuat Pasha and Rauf Bey, who came to Amasya on June 
19, began negotiations on salvation with partic ipation. On June 20, a spectacular rally was 
held by the Amasya Defense-i Law Society. Amasya, Mustafa Kemal, Rauf Bey and Ali 
Fuat Pasha prepared the circular, prepared by the approval of Cemal Pasha and Kazim 
Karabekir Pasha 21/22 June 1919 night “Amasya Ta’mîmi” was announced to the inter-
ested parties. Thus, the sign flask containing the purpose, method and justification of the 
National Movement was thrown from Amasya and the struggle was initiated.

Key Words: Amasya, Mustafa Kemal Pasha, Hacı Tevfik Efendi, Amasya Ta’mimi, 
National Struggle
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RESİM SANATINDA SURPRİZ ÖĞE

Yrd. Doç. İsmail TETİKÇİ

Uludağ Üniversitesi

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı

Resim sanatında başyapıtların genel bir özelliği olan ve onları çağlarının dışına taşıyan 
belirgin özellikleri bulunmaktadır. Bazı başyapıtlarda konunun özelliği, bazılarında kurgu-
sal yenilikler gibi birçok öznel durum bulunmaktadır. Sanatçının konuyu ele alış biçimi, 
kendisi ve dünya ile olan bağını olağan dışı bir anlayışla resmedişi eserinin başat hale gel-
mesine neden olabilmiştir. Bu başyapıtların içerisinde daha ayırıcı ve akılda kalıcı özel-
likleri olan eserler bulunmaktadır. Özellikle konu içerisine saklanmış, gizlenmiş konular, 
yüzeyde sır haline gelmiş renk, biçim, ton içinde gizlenmiş öğeleri bulunan resimler bu 
çalışmanın konusu olmuştur. Bu metin için seçilen eserler genel olarak yüzeyinde sürpriz 
etkisi yapan öğeler barındıran resimler olmuş tur. Bu konular arasında, “İcarus” ve “yarı 
hayvan yarı insan” gibi mitolojik konularda bulunmaktadır. Ayrıca günümüz sanatında re-
sim yüzeyinde bir çizgi, bir fırça darbesi ya da benzeri plastik bir öğelerde incelenmiştir. 
Ressamca bir bakışla sanatçının, resim yüzeyine sakladığı çarpıcı, etkileyici, akılda kalı-
cılığa sebep olan bu eserlerin ve konunun ele alınmasıyla resim sanatına ve sanatçılarına 
yeniden bir bakış amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Başyapıt, Sürpriz öğe, resim
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THE ELEMENT OF SURPRISE IN PAINTING ART

Abstract

In painting art, masterpieces have typical characteristics which are a general feature 
of theirs and carry them beyond their eras. There are several subjective instances as in 
the theme’s trait in some masterpieces and innovations in their set up in some others. The 
bond between the world and the artist and the way how an artist approaches a theme lead 
his masterpiece to grow into a front runner. Among these masterpieces, there are works 
which have more discriminating and memorable features. Paintings which have themes 
stored, hidden in themes and elements hidden in the color, the shade and the form which 
becomes a secret on the surface have become the subject of this study. Works chosen for 
this text are generally paintings housing elements which make surprise effect on the sur-
face. Among these themes, there are also mythological themes such as “Icarus” and “half 
human half animal”. Additionally, a line, a brush stroke or suchlike plastic elements on 
the surface of the painting in today’s art are also examined. A review on painting art and 
artists in an artist’s view is aimed via addressing these works and the themes hidden on 
the painting’s surface by the artist eliciting it to be striking, impressive and memorable.

Key Words: Masterpiece, Element of Surprise, Painting
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NEVŞEHİR İLİ KONUT FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN 
HEDONİK FİYAT MODELİ İLE İNCELENMESİ
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Çalışmamızda Nevşehir ilinde satılan dairelerin fiyatını etkileyen faktörler Hedonik 
Fiyat Modeli ile belirlenecektir. Bu amaç doğrultusunda ortalama bir ailenin ihtiyaçlarına 
cevap verecek 3+1 oda sayısına sahip konutlar ile ilgilenilmiştir. Söz konusu veri seti an-
ket yöntemi ve sahibinden.com sitesine ait ilanlardan derlenmiştir. Nevşehir ilinin üç il-
çesini kapsayan çalışmada örneklem Tabakalı Örnekleme yöntemi ile oluşturulmuştur ve 
tabaka olarak ilçeler kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara dayanarak Fiyat Tahmin Robotu 
adını verdiğimiz ve programı MS Access ile tarafımızdan yazılan bir robot hazırlanmış-
tır. Bu robot sayesinde çalışmanın bulguları günlük hayata fayda sağlayacak şekilde tü-
keticinin hizmetine sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Konut Fiyatları, Konut Piyasası, Hedonik Fiyat Modeli (Ekonomi)
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THE INVESTIGATION OF FACTORS ON PRICES OF REAL ESTATES IN 
NEVŞEHİR VIA HEDONIC PRICE MODEL

Abstract

In this study, factors of Nevsehir province’s housing prices are examined with hedonic 
price model. For this purpose, it has been dealt with houses and these houses are have 3+1 
rooms. They meet the needs of an average family. The data set is compiled from the sur-
vey method and ads from sahibinden.com. This study covers countries of Nevşehir prov-
ince and sample is formed by stratified sampling method and countries are used as lay-
ers. For the study, Price Prediction Robot get set and MS Access program is written by 
us. Thanks to this robot, findings of study are presented to consumer’ s service. This pro-
vides benefit for daily life.

Key Words: Housing Prices, Housing Market, Hedonic Price Model (Economy).

Acknowledgement: This work was supported by BAP (The Scientific Research Proj-
ects Coordination Unit)



174

Ist International Symposium of Silk Road Academic Studies

MERKEZ BANKASI DÖVİZ REZERVLERİNE YÖNELİK BİR 
UYGULAMA: KLASİK VE ROBUST REGRESYON YÖNTEMLERİNİN 
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Zaman serisi verileri uygulamalı araştırmalarda çok sık bir şekilde kullanılmaktadır. 
Mevsimsel olmayan serilerde regresyon analizi uygularken kullanılan çeşitli klasik ve ro-
bust regresyon modelleri mevcuttur. Tüm kullanılan yöntemlerin ortak amacı öngörüde 
bulunmak ve karşılaştırma yapmaktır. Çalışmada karşılaştırma kriterleri olarak Hata Ka-
reler Ortalaması (Mean Squared Error - MSE), Hata Kareleri Ortalamasının Karekökü 
(Root Mean Square Error - RMSE), Ortalama Mutlak Yüzde Hata (Mean Absolute Per-
centage Error - MAPE), Ortalama Mutlak Hata (Mean Absolute Error - MAE) ve Çoklu 
Açıklayıcılık Katsayısı (Multiple Explanatoriness Coefficient- ) kullanılmıştır. Çalış-
manın amacı, mevsimsel olmayan serilerde kullanılan çeşitli regresyon modelleri ve ro-
bust regresyon yöntemlerinin etkinliklerini Merkez Bankası Brüt Döviz Rezervlerini te-
mel alarak karşılaştırmaktır.

Anahtar Kelimeler: Regresyon Analizi, Regresyon Modeli, Zaman Serileri, Robust 
Regresyon, Merkez Bankası Brüt Döviz Rezervleri. (Ekonomi)
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AN APPLICATION FOR CENTRAL BANK FOREIGN EXCHANGE 
RESERVES: COMPARISION OF CLASSICAL AND ROBUST REGRESSION 

METHODS

Abstract

Time series data are commonly used in applied researches. In non-seasonal series, it 
can be used for various regression models and these models must be appropriate for trend 
structure. In addition, robust regression is often used in time series data. The common 
purpose of these methods make predictions and comparisions. Root Mean Square Error 
(RMSE), Mean Absolute Percentage Error (MAPE), Mean Squared Error (MSE), Mean 
Absolute Error (MAE) and Multiple Explanatoriness Coefficient ( ) expressions are 
used for comparision criterias. This study aims to compare the efficiency of various regres-
sion models and robust regression methods. These methods are used in regression analy-
sis on the basis of daily Central Bank Gross Foreign Exchange Reserves.

Key words : Regression Analysis, Regression Model, Time Series, Robust Regres-
sion, Central Bank Gross Foreign Exchange Reserves. (Economy)

Jel Classification: C140,C53.
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TÜRK FOTOĞRAFÇILARIN GÖZÜNDEN İPEKYOLU

Doç.Dr. Işık SEZER

Dokuz Eylül Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü

İpekyolu keşfinden itibaren ülkelerin ticaretini canlandırmanın ötesinde, doğu ve batı 
kültürlerini de dönüştürmüştür. Fotoğrafın 1839’da icadı ile batı, resmi ve ticari kuruluş-
lar aracılığı ile ‘egzotik’ Doğu’nun görsel keşfini başlatmıştır. Mısır’dan Çin’e Hindis-
tan’a vb. geniş coğrafyalara düzenlenen antropolojik, arkeolojik, coğrafi, kültürel keşif 
gezilerinin albümleri Avrupa’da büyük heyecanla karşılanmıştır. Günümüzde de cazibe-
sini koruyan İpek yolu rotası, uluslararası sergi projeleri, foto röportaj çalışmaları, turis-
tik – ticari fotoğraf organizasyonları vb. etkinliklerle sürekli olarak fotoğraflanmaktadır.

Bildiri kapsamında, Türk fotoğraf sanatında yer alan İpekyolu ülkelerine ait projeler 
incelenecektir. Bu çalışmaların başında Arif Aşçı’nın İpekyolu belgeseli gelmektedir. Ta-
hir Ün’ün Çin’e bağlı Sincan Uygur özerk bölgesi belgeseli Sincan: Ata Yurdu, Özcan 
Ağaoğlu’nun ‘İran’a Bak’ projesi ve Gülnur Sözmen’in ‘Işıyan Sabahlara Doğru Afga-
nistan’ sergileri, içerikleri ve görsel nitelikleri ile ele alınacaktır.
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THE SILK ROAD THROUGH THE EYES OF TURKISH PHOTOGRAPHERS

Abstract

Revive the Silk Road trade of the country since the discovery beyond, Eastern and 
Western cultures are transformed. West, in 1839 with the invention of the photograph, of-
ficial and commercial institutions through ‘exotic’ visual exploration of the East has be-
gun. From Egypt, China, India, etc. held extensive lands, anthropological, archeological, 
geographical, cultural expedition of the albums has been met with great excitement in 
Europe. Today the Silk Route, which preserves the charm, international exhibition proj-
ects, photo interview studies, tourist – commercial photography organizations, etc. pho-
tos from activities continuously.

Paper within the scope of Turkish photography located in, countries that belong to the 
Silk Road projects will be examined. Arif Aşçı is at the beginning of this study, the Silk 
Road documentary. Tahir Ün’s of the Xinjiang Uyghur Autonomous Region in China 
documentary: Xinjiang: Fatherland, Özcan Ağaoğlu ‘Look to Iran’ project and Gülnur 
Sozmen’s ‘Radiant Dawn Toward in Afghanistan’, exhibitions, content and visual qual-
ities will be discu
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DENEYSEL MÜZİĞİN SAHNE PERFORMANSLARINDA KULLANIMI 
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Kadri Yılmaz ERDAL

Gü zel Sanatlar Enstitü sü  Sanatta Yeterlik Programı Doktora Ö ğ rencisi, Sü leyman Demirel Ü niversitesi

kadriyilmazerdal@gmail.com

Bu nitel araştırmada öncelikle, yirminci yüzyılda deneysel müziğin, hangi estetik ihtiyaç-
lar doğrultusunda ortaya çıktığı, gelişimi ve kapsamının neler olduğu üzerinde durulmuştur.

On dokuzuncu yüzyılın ilk yarısında sesleri değiştirerek ya da sentezleyerek farklı tı-
nılar elde etme amacı ortaya çıkmıştır. İlerleyen teknoloji ile elektronik müzik adını alan 
bu türü de kapsayan deneysel müzik yirminci yüzyılın ikinci yarısında, bir müzik eseri 
yaratmak için belli kurallar çerçevesinde kalmadan duygu ve düşünceleri daha rahat ifade 
edebilmek kaygısıyla ortaya konmuş bir müzik biçimi olmuştur. Sanat dallarının birbirle-
riyle olan alışverişleri neticesinde müzik ve müziksel unsurlar opera, bale, tiyatro, modern 
danslar gibi diğer sanat dallarında da üretim ve sergileme aşamasında büyük bir öneme 
sahip olmaya başlamıştır.

Bu çalışma kapsamında ise müziksel unsurların özellikle yirminci yüzyıldaki, modern 
bale, modern dans ve modern tiyatro gibi sahne performanslarının önemli bir bileşeni ol-
ması nedeniyle –özelde- deneysel müziğin sahne performanslarında genel olarak ne şekilde 
yer aldığı araştırılmıştır. Özellikle 20.yy’ın ikinci yarısında bu bağlamdaki eserleriyle ön 
plana çıkan, John Cage, Philip Glass, John Adams, Fernando Laub, Karlis Gliks gibi bes-
tecilere ait eserlerin yukarıda bahsedilen sahne performanslarında ne şekilde yer aldığı ve 
sergilendiği örnekler üzerinden incelenmeye çalışılmıştır. Öte yandan çağdaş deneysel mü-
zik icracılarının ve eserlerinin eşliğindeki koreografik gösteriler de konuya dâhil edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Deneysel, Elektronik, Müzik, Opera, Sahne Performansları
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A STUDY ON THE USE OF THE EXPERIMENTAL MUSIC IN 
PERFORMING ARTS

Kadri Yılmaz ERDAL

Fine Arts Institute Student of Art Proficiency Program, Süleyman Demirel University

kadriyilmazerdal@gmail.com

Abstract

In this qualitative study, it was discussed first of all, in line with which aesthetical 
needs that the experimental music was emerged, as well as putting emphasis on its de-
velopment and scope.

It was in the first half of the ninetieth century when the search for deriving distinctive 
timbres by modulating and synthesizing the sounds available by that time, was primarily 
revealed. Experimental music, which also includes the sort, due to technological improve-
ments later on has been referred to as electronic music, in the second half of the twentieth 
century; became a genre that was performed with an aim to freely express the feelings and 
ideas in a way that is independent of definite rules to create a musical work. As the result 
of the exchange among various fields of arts; the music and musical elements started to 
gain importance in the phase of production and performance of other fields, such as op-
era, ballet, theatre and modern dance.

In this study, the typical extent to which the experimental music in particular, figured 
in performing arts; with regards to the musical elements was a significant component of 
performing arts particularly of the twentieth century, such as modern ballet, modern dance 
and modern theatre was studied. It was sought for through the examples that to what ex-
tent the works by composers who are prominent of their efforts hereof, such as John Cage, 
Philip Glass, John Adams, Fernando Laub and Karlis Gliks were contained and featured 
in the aforementioned performing arts. On the other hand, choreographic performances 
featuring contemporary experimental musical performers and their works were also in-
cluded in the scope of this study.

Key Words: Experimental, Electronic, Music, Opera, Performing Arts
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“KYRGYZSTAN -EUROPE:
IMPLEMENTATION OF BOLOGNA PROCESS PRINCIPLES”

Baatyrbek AKYLBEKOV

International University of Kyrgyzstan

Abstract

Modern world practice of education development in terms of civilized changes and 
search new educational paradigm is oriented more on formation of integrative tendencies. 
In this connection there were undertaken measures to improve national educational system 
in many countries. System of higher education of Kyrgyz Republic underwent a signifi-
cant changing in this time. Pedagogical community of the republic at the end of 90-es of 
last century became aware of necessity of basic alterations in the system of higher educa-
tion. Integration to the global system of higher education with keeping and development 
of approaches and traditions of higher school is one of the principles of government pol-
icy in the field of higher education. Vector of reorganization in the system of higher edu-
cation of Kyrgyz Republic was oriented on harmonization with systems of education of 
European countries. The occasion for this was application of number of European coun-
tries, executing as Bologna Declaration 1999, about creation of general European edu-
cational area. Bologna declaration represents as joint statement of minister of education 
of West Europe countries about establishment of European Higher Education Zone. This 
statement eventuated of many years efforts of western European universities that were 
purposed to accelerate integration processes in the field of higher education.

Key Words: Bologna process, education development, Europe education



181

I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOBENZETİM 
BİLİM DALINA YÖNELİK FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ: 

MULTİDİSİPLİNER TEKNOLOJİK TASARIMLARIN EĞİTİME YANSIMASI

Arş. Gör. Kadriye BAYRAM

Nevşehir H.B.V. Üniversitesi

Teknoloji Transfer Ofisi

k.bayram@nevsehir.edu.tr

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının vizyonu (2013), fen bilimlerine ait temel bil-
gilere ve doğal çevrenin keşfedilmesine yönelik bilimsel süreç becerilerine sahip, toplum-
sal sorun temelli problemlerin çözümüne yönelik kendisini sorumlu hisseden, yaratıcı ve 
analitik düşünme becerileri ile alternatif çözüm önerileri üretebilen fen okuryazarı birey-
ler yetiştirmektir. Yeni fen bilimleri dersi öğretim programının (2017) amaçları arasında 
ise fen bilimlerinin, mühendislik, teknoloji, toplum ve çevre ile ilişkisine yönelik anlayışa 
ve psikomotor becerilere sahip bireylerin yetiştirilmesi yer almaktadır. Her iki programın 
amaçlarında, sosyal ve teknolojik değişimlerin fen ve doğal çevreyle olan ilişkisini kav-
rayabilen fen okuryazarı bireylerin yetiştirilmesi gereği vurgulanmaktadır.

Bu araştırmanın amacı, farklı sınıf düzeylerinde öğrenim gören fen bilgisi öğretmen 
adaylarının, biyobenzetim bilim dalına, biyobenzetim tasarımlara ve bu tasarımların fen 
eğitimindeki uygulama alanlarına yönelik farkındalıklarının tespit edilmesidir. Nitel araş-
tırma yaklaşımına dayalı durum çalışması yöntemi ile yürütülen bu araştırmada veri top-
lama aracı olarak, uzman görüşü alınarak hazırlanan, açık uçlu sorulardan oluşan “Biyo-
benzetim Farkındalığına İlişkin Yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanılmıştır.

Araştırmadan elde edilen veriler, içerik analizi ve betimsel istatistik kullanılarak de-
ğerlendirilecektir. Analiz sonuçlarının geçerliğini sağlamak üzere açık uçlu sorulara iliş-
kin katılımcı ifadelerinden doğrudan alıntılara yer verilecektir. Ayrıca analiz güvenirliğini 
sağlamak için, araştırma verilerinin belirlenen kavramsal kategorileri temsil etme düzeyini 
belirlemek üzere güvenirlik katsayısı (Miles-Huberman, 1994) hesaplanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Biyobenzetim, Farkındalık, Fen Eğitimi.
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INVESTIGATION OF THE PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS’ 
AWARENESS TOWARD BIOMIMETICS: MULTIDISCIPLINARY 
TECHNOLOGICAL DESIGNS’ REFLECTION ON EDUCATION

Abstract

The vision of the Science Curriculum (2013) is to educate science literate individ-
uals, who are furnished with fundamental knowledge on science and scientific process 
skills for exploration of natural environment, who feel responsible in resolving social is-
sue based problems and are able to offer alternative solutions through their creative and 
analytic thought skills. Meanwhile, among the objectives of the latest science curriculum 
(2017) are training individuals, who have psychomotor skills and an understanding of the 
relationship of science with engineering, technology, society and the environment. The 
need for training science literate individuals, who are able to comprehend the relation of 
social and technological changes to science and the natural environment, are underlined 
in the objectives of both programs.

Therefore, the aim of this research is to determine the pre-service science teachers’ 
(training various class levels) awareness toward biomimetics, biomimetics designs and 
application areas of the designs in science education. The “Structured Interview Form for 
Biomimetics Awareness” comprised of open-ended questions reviewed by expert opin-
ion was used as a data collection tool in this analysis, which is a qualitative research ap-
proach-oriented case study.

Data collected during the study will be assessed by means of content analysis and 
descriptive statistics techniques. In order to attain validity of analysis results, direct cita-
tions of participants’ responses to open-ended questions will be made. Moreover, as for 
the analysis reliability, the (Miles-Huberman 1994) reliability coefficient will be calcu-
lated in order to determine the level of representation of the research data as per desig-
nated conceptual categories.

Key Words: Biomimetics, Awareness, Science Education.
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ÖRNEK MATERYAL TASARIMI: BİYOLOJİ/FEN BİLGİSİ
FİZYOLOJİ-DOKULAR

A. KEKILLIOĞLU1, Ü.N NAZLIER,2, M.YENI3

1,2 Nevşehir HBV Üni. Fen Ede Fak. Biyoloji Böl.

3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Fen Bil. Enst.

akekillioglu@hotmail.com

Eğitimde materyal kullanımının temel işlevi; etkili bir eğitim-öğretim ortamı hazırla-
yarak öğrencilerin öngörülen hedeflere daha kolay ulaşmalarını ve programın başarılı ol-
masını sağlamaktır. Özellikle fen bilimleri eğitim öğretim programlarında materyal kulla-
nımı yaşamsal öneme sahiptir. Bu nedenle materyal tasarımı, eğitim öğretim sürecinin gün 
geçtikçe önemli bir parçası haline gelmektedir. Bilgiyi ezberleyen bireyler yerine; bilgiyi 
kullanan, düşünen, araştıran, sorgulayan, çözüm üreten bireylerin yetiştirilmesinde, eğitim 
konusuna uygun olarak tasarlanmış özel ve yaratıcı materyal önemli etki ve katkı sağla-
maktadır. Materyal tasarımı aynı zamanda eğitim öğretim sürecinin çift taraflı etkileşimi 
aracılığı ile özellikle öğretmen adaylarına derslerde kullanılacak materyallerin daha sağlıklı 
üretilerek, verimli kullanılmasına yönelik yeni beceriler de kazandıracaktır. Bu bağlamda; 
bu çalışmanın temel amaç ve içeriği; Biyoloji ve Fen Bilgisi dersleri - İnsan Fizyolojisi- 
Dokular konusu kapsamında tasarladığımız eğitim materyalimizin; amaç, uygulama, ka-
zanım, sürdürülebilirlik başta olmak üzere ayrıntılı değerlendirilmesinden oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Biyoloji, Fen bilgisi, Materyal; Tasarım, Eğitim, Doku, Fizyoloji
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SAMPLE MATERIAL DESIGN:
BIOLOGY / SCIENCE COURSE

PHYSIOLOGY- TISSUES

Abstract

The basic function of the use of materials in education; to create an effective educa-
tional environment to make it easier for students to reach the foreseen goals and to ensure 
that the program is successful. In particular, the use of materials in science curricula has 
vital importance. For this reason, material design has become an increasingly important 
part of the educational curriculum. Instead of individuals memorizing information; pri-
vate and creative materials designed to suit the educational context provide important in-
fluence and contribution in the training of individuals who use, think, research, interro-
gate and produce solutions. At the same time, the material design will also gain new skills 
for the production and use of materials to be used in lessons, especially for teacher candi-
dates, through the bilateral interaction of the education and training process. In this con-
text; the main purpose and content of this study is to analyze the our educational material 
which is designed for the subject of Biology and Science Lessons - Human Physiology - 
Tissues with the textual topic; purpose, implementation, acquisition, sustainability in detail

Key Words: Biology, Science, Material; Design, Education, Tissue, Physiology
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ECONOMICALLY IMPORTANT POST-HARVEST INSECT PESTS
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Abstract

Insect pests inflict their damage on stored products mainly by direct feeding. Some 
species feed on the endosperm causing loss of weight and quality, while other species 
feed on the germ, resulting in poor seed germination and less viability. Thus, due to dam-
age done by insects, grains lose value for marketing, consumption or planting. Most stor-
age pests are able to increase in numbers drastically within a relatively short time. In ad-
dition to direct consumption of the product, insect pests contaminate their feeding media 
through excretion, moulting, dead bodies and their own existence in the product, which is 
not commercially desirable. Damage done by insect pests encourages infection with bac-
terial and fungal diseases through transmission of their spores. The number of insects at 
any given time can be expressed by the equation: Nt= K /(1+((K- N0)/N0) e-rt) where K 
is the maximum number of insects that the environment can support, which is also known 
as the “carrying capacity” of the environment. (Nt is the number of insects at time t, N0 
is the original number of insects and r is the rate of intrinsic increase of the population). 
Two major groups of insects harbour the mostly economically important post-harvest in-
sect pests: Coleoptera (beetles) and Lepidoptera (moths and butterflies). Several Cole-
opteran and Lepidopteran species attack crops both in the field and in store. Crop dam-
age by Lepidoptera is only done by the larvae. In the case of Coleoptera, both larvae and 
adults often feed on the crop and the two stages are responsible for the damage. The or-
der Coleoptera is the largest order of insects and contains the most common and important 
stored product pests. Beetles inhabit a wide variety of habitats and can be found almost 
everywhere. Those associated with stored products exhibit different behavioural types; 
some are primary and secondary pests feeding directly on the product others are general 
scavengers, fungus feeders, wood borers or predators of other insects. Lepidoptera is the 
second most important order of insects pests of stored products. Some species attack the 
product in both the field and store. Several moths are pests of the ripening crop and their 
larvae can be found in recently harvested stored grains.

Key Words: Pets, Insects, Post-harvest, Economical, Damage, Stored foods
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EĞİTSEL OYUNLA ÖĞRETİMİN FEN BİLGİSİ DERSİ
AKADEMİK BAŞARI ÜZERİNE ETKİSİ

1Meltem MARAŞ ATABAY, 2Selda BAHADIR , 3Aysel KEKILLIOGLU, 4 Dilek AKTAŞ

1,2Bülent Ecevit Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü,

3Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü,

4Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü, Bursa,

akekillioglu@hotmail.com

Çocukların gelişiminde şüphesiz ki oyunun büyük payı vardır. Oyun ile eğlenebildiği 
ölçüde öğrenmede gerçekleşir. Bu araştırmanın amacı “Güneş Sistemi Ve Tutulmalar” ko-
nusunun öğrencilere eğitsel oyun yardımıyla öğretilip geleneksel öğretime kıyasla akade-
mik başarı üzerine etkisi araştırılmak istenmektedir. Araştırmada bir deney ve bir kontrol 
grubu kullanılacak olup öğrenciler random yöntemiyle atanacaktır. Öğrencilerin başarıla-
rını belirlemek üzere ilköğretim 6. sınıf Fen Bilgisi dersinin “Güneş Sistemi ve Tutulma-
lar ‟ ünitesinin, 1.1.kazanımı olan “Güneş Sistemi‟ konusu ile ilgili olarak ön test ve son 
test özelliği taşıyan “Güneş Sistemi başarı testi” hazırlanmıştır. Çoktan seçmeli test dört 
şıklıdır. Ders anlatımından önce ön test uygulanıp deney ve kontrol grubun ön bilgileri 
kontrol edilmiştir. Kontrol gurubundaki öğrencilere geleneksel yöntemlerle ders anlatılmış, 
deney gurubundaki öğrencilere eğitsel oyun ile ders işlenmiştir. Eğitsel oyun uygulayıcı-
lar tarafından tasarlanmıştır. Geleneksel yöntem, öğretmenin sınıfta aktif olduğu yöntem-
dir. Sınıfta geleneksel sıra düzeni bulunmaktadır. Derste öğretmenin kullandığı materyali 
tahta ve ders kitabı ile sınırlıdır. 6 ders saatinde uygulanan bu yöntemlerin fen bilgisi öğ-
retiminde akademik başarı üzerindeki etkisinin anlamlı olup olmadığını belirlemek için 
t-testleri (Independent Samples T-Test, Paired Samples T-Test) yapılmıştır. Yapılan t test-
leri sonucunda oyuna dayalı öğretimin uygulandığı deney grubundaki öğrencilerin başa-
rıları ile geleneksel öğretimin uygulandığı kontrol grubundaki öğrencilerin akademik ba-
şarıları arasında, deney grubunun lehinde anlamlı düzeyde farklılık vardır.

Anahtar kelimeler: Eğitsel oyunlar, Akademik başarı, t testi.
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EDUCATIONAL PLAY TEACHING EFFECTS ON
ACADEMIC ACHIEVEMENT OF SCIENCE COURSE

Abstract

There is no doubt that children play a big part in the development of children. It takes 
place at a level that you can have fun with the game. The purpose of this study is to in-
vestigate the effect of “Solar System and Eclipse” on academic achievement compared 
to traditional teaching by teaching students with educational game. An experiment and 
a control group will be used in the research and the students will be assigned randomly. 
In order to determine the success of the students, the “Solar System Achievement Test”, 
which has the pre-test and post-test features related to the “Solar System” topic of the “So-
lar System and Eclipses” The multiple choice test is four-fold. Before the lecture, pre-test 
was applied and preliminary information of experiment and control group was checked. 
The students in the control group were taught with traditional methods and the students in 
the experimental group were taught with educational games. Educational game designed 
by practitioners. The traditional method is that the teacher is active in the class. There is 
a traditional order in the class. The material Derste teacher uses is limited to the board 
and the textbook. T-tests (Independent Samples T-Test, Paired Samples T-Test) were used 
to determine whether the effects of these methods applied on 6 academic hours on aca-
demic achievement in teaching science were meaningful. As a result of the t test, there 
is a significant difference between the achievement of the students in the experimental 
group in which game-based instruction is applied and the academic achievement of the 
students in the control group in which traditional teaching is applied, in favor of the ex-
perimental group.

Key Words: Educational games, Academic achievement, t test.
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İPEK YOLUNUN İZİNDE BAHARIN GELİŞİNİN SİMGESİ:
NEVRUZ RİTÜELİ

Yrd. Doç. Dr. Kadriye ŞAHİN

Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü

Tarihi İpek Yolu Çin’den başlayıp Avrupa ve Afrika’ya kadar uzanan bir ticaret yoludur. 
Önemli bir ticaret yolu olması yanında ortak kültürel geleneklerin paylaşıldığı ya da farklı 
toplumların kültürleşme yoluyla birçok geleneğin yayıldığı bir yoldur. Kapladığı coğrafi 
alan nedeniyle birçok farklı kültürün birbirine bağlandığı bu yol üzerinde bir ritüel olarak 
karşımıza çıkan ticaretin yanı sıra geleneksel veya inançsal bir çok ritüelde günümüzde 
hala devam etmektedir. Bu ritüellerden bir tanesi UNESCO’nun Somut Olmayan Kültü-
rel Miras Listesinde de yer alan ve aynı zamanda tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Öz-
bekistan, Pakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, İran ve Türkiye’de geçmişte ve bugün kutla-
nan Nevruz Ritüelidir. Tıpkı İpek Yolu gibi nevruz baharın gelişi ile birlikte balkanlarda, 
Orta Asya’da ve Ortadoğu’nun farklı yerlerinde bir dizi ritüel olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Nevruz hem farklı mitlerden beslenmekte hem de zaman içinde farklı geleneklerin inşa 
edilerek içine eklenmesi ile kültürel kimliği ifade eden bir ritüele dönüşmüştür. Tam bu 
noktada bu bildirinin amacı İpek Yolu üzerinde yer alan ülkelerde günümüzde sürdürülen 
Nevruz ritüelinin farklı uygulamaları ile ortak motifleri üzerine karşılaştırmalı bir analiz 
yaparak kültürel kimliğin bir yansıması olan bu ritüelin simgeselliğini ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: İpek Yolu, Nevruz, Ritüel, Kültür
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THE SYMBOL OF UPCOMING SPRING ON THE TRACK OF THE SILK 
ROAD: NEWROZ RITUAL

Abstract

Historical Silk Road is a trade route that passed from Europe to Africa. As well as be-
ing an important trade route, it is a path where common cultural traditions were shared 
or many customs spread through acculturation of different communities. Due to the geo-
graphical area it covered, along with the trade that appears as a ritual on this route which 
connected many different cultures, a number of other traditional and religious rituals are 
still preserved even today. One of these rituals is Newroz Ritual that is on the UNESCO 
Intangible Cultural Heritage List and has also been celebrated in Uzbekistan, Pakistan, 
Kirghizstan, Azerbaijan, Iran, and Turkey which were among the countries alongside the 
historic Silk Road. Just as the Silk Road, the Newroz emerges as a series of rituals in dif-
ferent areas in the Balkans, Central Asia and Middle East with the coming of spring. The 
Newroz has turned in to a ritual that has been nourished by various myths and symbolised 
a cultural identity on which different traditions have been built on in time. At this point, 
this paper aims to conduct a comparative analysis of different practices and common pat-
terns of the Newroz Ritual that has been preserved today in the countries alongside the Silk 
Road, and to present the symbolic value of this ritual as a reflection of a cultural identity.

Key Words: Silk Road, Newroz, Ritual, Culture
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OBEZİTE VE AÇLIK MODELİ OLUŞTURULAN SIÇANLARDA AĞRI 
EŞİĞİ, REFERANS VE ÇALIŞAN BELLEĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kamile Yazgan ÖZDIRAZ

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ

Asuman GÖLGELİ

Kapadokya Üniversitesi Elektronörofizyoloji Programı Ürgüp-NEVŞEHİR

Amaç

Yüksek kalorili besin tüketenlerde ihtiyaçtan fazla olarak alınan enerji yağ olarak depo 
edilerek obezite meydana gelmektedir. Obezite ile beslenme vücudun gereksiniminden 
fazla enerji içeren gıda alımı nedeniyle yağ dokusu oranında artış, limbik yapıların etki-
lenmesi ile davranış, öğrenme emosyonel ve kognitif fonksiyonlarda değişmeler gözlem-
lenebilir. Bu amaçla; obez ve açlık modeli oluşturularak sıçanlarda ağrı eşiği, üç panel 
testle çalışan ve referans bellek değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:
Çalışmamızda 36 adet yetişkin 4 aylık erkek Wistar Albino cinsi sıçan kullanıldı. Kont-

rol (n=12), açlık (n=12) ve obezite grubu (n=8) olmak üzere üç grup oluşturuldu. Açlık 
grubu sıçanları 96 saat aç bırakılarak sadece çeşme suyu içmelerine izin verildi. Obez grup 
14 hafta % 45 yağ içerikli kırmızı diyet pellet yem ile beslendi. Açık alan düzeneğinde 
lokomotor aktivite ,keşif davranışı,otonom fonksiyonlar, üç panel testtereferans ve çalı-
şan bellek değerlendirildi. Hot plate testinde 56 0C de ayağını çekme süresi (sn) ve tail 
flack testinde 60 0C kuyruk çekme süresi(sn) değerlendirilerek ağrı eşiği ölçüldü. Veriler 
SPSS21 programında ANOVA PostHoc-Tukey testi ile değerlendirildi.

Bulgular:
Açık alan düzeneğinde çizgi geçme sayısı açlık ve obezite grubunda anlamlı olarak 

artması (p<0,05) lokomotor aktivitenin artığını göstermektedir. Deney gruplarında arka 
ekstremiteleri üzerinde yükselme sayısı diğer gruplara göre obezite grubunda azalmış ve 
kaşınma sayısı açlık grubunda artmıştır (p<0,05). Üç panel testte referans bellek ard arda 
3 gün aynı kapılar açık olacak çalışan bellek ard arda 3 gün farklı kapılar açık olacak şe-
kilde yeme ulaşma süresi değerlendirildiğinde diğer gruplara göre obez grup uzun sürede 
yeme ulaşmış ve yeme ulaşmak için yanlış kapıları tercih sayısı artmıştır(p<0,05). Obe-
zitede grubunda ağrı eşiği değerlendirmede hot plate testinde ayağını yalama süresi (sn) 
artmış, tail flack testinde kuyruğunu çekme süresi (sn) artmış olması ağrı eşiğinin arttı-
ğını göstermiştir(p<0,05).
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Sonuçlar:
Açlık ve obezite oluşturulan Wistar Albino erkek sıçanlarda açık alan düzeneğinde lo-

komotor aktivite ve keşif davranışlarını artması açlıkta yeme ulaşma isteğinden kaynakla-
nabilir. Üç panel test bulgularına göre; obezite çalışan ve referans belleği, açlık ise sadece 
çalışan belleği olumsuz yönde etkilemiştir.Hot plate ve tail flack testlerinde obez sıçan-
larda ağrı eşiğinin yükselmesi, periferik duyu algılanmasında reseptör potansiyeli oluşma 
kapasitesinde azalmayı düşündürür.

Anahtar Sözcük: Referans bellek, çalışan bellek, obezite, açık alan testi, ağrı eşiği.
Bu çalışma TÜBİTAK 114S009 nolu proje ile desteklenmiştir.
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AKIL-VAHİY İLİŞKİSİNE DAİR SIRADIŞI SELEFÎ BİR YAKLAŞIM:
EBU’L-VEFA İBN AKÎL ÖRNEĞİ

Arş. Gör. Hatice Kübra İMAMOĞLUGİL

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Kelam Anabilim Dalı

imamoglugil@ankara.edu.tr

Allah ile insan arasındaki iletişimden bahsetmek için aralarında bir karşılıklılık olması 
gerekmektedir. Karşılıklılık; taraflardan birinin diğerine yönelik istemlerini ortaya koyması, 
diğerinin ise bu istemler doğrultusunda kabul edip etmeme, yapıp yapmama vb. yönünde 
yanıt vermesidir. Söz konusu Allah ile insan arasındaki iletişim olduğunda bunun iki ze-
mini vardır. Bunlardan ilki akıl, ikincisi vahiydir. İnsan, akla ve vahye yüklediği anlam 
ve verdiği önem dengeli değilse iletişimin bir diğer öznesi olarak kendisini yetkin bir şe-
kilde konumlandırmamış olur.

Bir başka açıdan akıl ve vahiy, bilginin iki temel kaynağıdır. Bu iki kaynak arasındaki 
denge; katı gelenekçiler tarafından aklın daraltılması, katı akılcılar eliyle de vahiy bilgisi-
nin daraltılması suretiyle bozulmuştur. Oysaki akıl ve vahiy birbirlerine alternatif olgular 
olmayıp bilakis birbirini destekleyen gerçekliklerdir. Zira vahiy, gerek insanoğlunun fiil-
leri üzerinde hüküm kaynağı, gerekse onun, kendisine ve dış dünyaya dair ontolojik sor-
gulamalarına ve anlam arayışlarına vesile olan bir motivasyon kaynağıdır.

İslami düşüncenin zihnî bölünmüşlüğü farklı metodolojik yaklaşımlardan kaynakla-
nır. Özellikle hicrî beşinci yüzyıl, bunun tipik tezahürlerinin görüldüğü, fikrî gel-gitlerin 
yaşandığı, bu nedenle dikkatleri üstüne çeken ve sonraki asırlara düşünceleri ile yön ve-
ren âlimlerin yetiştiği bir dönemdir.

Tebliğimizde, bu dönemde yaşamış olan, Selefî/Hanbelî âlimler arasında sayılan, fikrî 
temayülleri nedeniyle mezhepdaşları tarafından bir dönem hakkında ölüm fetvası dahi ve-
rilen Ebu’l-Vefa İbn Akîl’in, bir yandan gelenekçi, öte yandan rasyonalist eğilimli oluşu-
nun, akıl-vahiy ilişkisi zemininde nasıl tezahür ettiği irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Akıl, Vahiy, Lütuf, İbn Akîl, Nazar
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ABU’L-VAFÂ IBN AQÎL AS THE UNUSUAL EXAMPLE OF ANALYZING 
THE RELATIONSHIP BETWEEN REASON AND REVELATION

Abstract

To talk about the communication between God and man, there must be reciprocity be-
tween the two. Reciprocity takes place between the two, one is requesting and the other 
accepting or rejecting that which is required. We have two grounds of communication 
between God and man, one of which is reason and the other is revelation. If the equilib-
rium is not in balance between these two, man might lose his capability as the active part 
of this reciprocity.

Reason and revelation are two main sources of knowledge. The balance between these 
two sources, which are not alternatives, were narrowed down by strict traditionalists on 
reason part, and by strict rationalist on revelation part. One must keep in mind that in the 
Islamic tradition reason and revelation are complementary elements to each other not al-
ternatives. Revelation is a source of motivation that is a source of judgment over the ac-
tions of mankind and, if necessary, for his ontological interrogations of self and the exter-
nal world and his search for meaning.

The mental division of the Islamic thought stems from different methodological ap-
proaches. Especially the fifth century of Hajira is a period in which typical manifestations 
of division were seen, during which the intellectual tides are experienced and the schol-
ars who triggered these thoughts were followed by later generations.

In our paper we have tackled the most important scholar of fifth century, Abu’l-Wafâ 
Ibn Aqîl, underlining his unusual thoughts in that he defends traditionalist position some 
time and rationalist one some other. That is the reason why a decree of penalty was is-
sued for him.

Key Words: Reason, Revelation, Benevolence, Ibn Aqîl, Nazar/Reasoning.
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16. YÜZYILDA İPEK YOLU ÜZERİNDE ASTRAHAN ÜZERİNE YAPILAN 
OSMANLI SEFERİ

Dr.E.Kur.Alb. Levent ÜNAL

Milli Savunma Üniversitesi

unallevent11@ gmail.com

Rusya IV. İvan döneminde 1552’de Kazan Hanlığını ortadan kaldırarak Orta İdil (Volga) 
sahasına yerleşti. IV.İvan’ın sonraki hedefi Astrahan (Hacıtarhan) Hanlığının zaptı idi. Ni-
tekim 1556’da Rusya, İpek Yolu üzerindeki en işlek ticaret merkezlerinden biri olan Astra-
han şehrini ele geçirdi. Böylece İdil havzası tümüyle Rusya’nın hâkimiyetine girmiş oldu. 
O zamana kadar Rusya’nın yayılma politikasını göz ardı eden Osmanlı Devleti ilk kez 
Rus tehlikesinin farkına vardı. Astrahan’ın Rusya’nın hâkimiyetine geçmesi Kafkasya ve 
Türkistan’la irtibatın kesintiye uğraması, bölgede yaşayan Türk ve Müslümanların ticari 
ilişkilerinin bozulması, Türkistan’ın Hac güzergâhının kapanması gibi çeşitli yeni sorun-
lara yol açtı. Bu bakımdan Astrahan’ın Ruslardan geri alınması zorunluluğu doğduğun-
dan 1569’da Osmanlı Devleti Astraha’a geniş kapsamlı bir sefer düzenledi.

Bu bildiride, arşiv belgeleri ışığında Osmanlı yönetimini bu sefere zorlayan sebepler 
değerlendirilecek, seferin planlaması ile icrası arasındaki farklılıklar incelenecek ve so-
nuçları açıklanacaktır. Bildiri seferin icrasına ilişkin tarihçiler arasındaki yorum ve değer-
lendirme farklılıklarını ortaya koymak bakımından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Astrahan Seferi, Ten-İdil (Don-Volga) Kanalı Projesi, Sokollu 
Mehmet Paşa.
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IN THE 16th CENTURY OTTOMAN CAMPAIGN FOR ASTRAKHAN ON 
THE SILK ROAD

During the period of IV. Ivan, Russia settled on the field of the Middle Idil (Volga) 
by removing the Kazan Khanate in 1552. IV.Ivan’s next target was the seize of the Khan 
of Astrakhan (Hacıtarhan). As a matter of fact, in 1556 Russia captured the city of As-
trakhan, one of the busiest trade centers on the Silk Road. Thus, the Idil basin was com-
pletely dominated by Russia. The Ottoman State, ignoring Russia’s expansion policy until 
then, had been aware of Russian danger for the first time. The domination of Astrakhan 
by Russia led to various new problems such as the interruption of contact with the Cau-
casus and Turkistan, the deterioration of the commercial relations of the Turks and Mus-
lims living in the region and the closure of the Hajj route of Turkistan. In this regard as 
the necessity of withdrawing Astrahan from the Russians, the Ottoman State made a com-
prehensive campaign to Astrakhan in 1569.

In this paper, the reasons for compelling the Ottoman government to this campaign 
will be evaluated in the light of archive documents, the differences between the planning 
of the campaign and the practice of it will be examined and the results will be explained. 
The paper is important in terms of revealing differences among historians in interpreta-
tion and evaluation regarding the execution of the campaign.

Key Words: Astrahan Campaign, Ten-Idil (Don-Volga) Canal Project, Sokollu Mehmet
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SPOR KÜLTÜRÜNDE TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADININ KONUMU

Doç. Dr. Bülent KARA

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Leyla YANIK

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Sosyoloji Bölümü Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi

Ataerkil anlayışın egemen olduğu birçok toplumda kadına ve erkeğe ait roller toplum-
sal cinsiyet kalıp yargılarına göre belirlenmektedir. Sporun biyolojik temelli erkeğe özgü 
olarak kabul edilmesi bu anlayışın ürünüdür. Kadınların spor içindeki konumu ve spora 
katılımlarını sadece biyolojik cinsiyet kimliği ayrımında ele almak yeterli değildir. Toplum-
sal cinsiyet kavramının önemini belirtmek de yarar vardır. Bu yazının amacı, kadının spor 
alanındaki konumuna toplumsal cinsiyet bakış açısıyla genel analizi sunmaya çalışmaktır.

Anahtar Sözcükler: Toplumsal cinsiyet, Spor, Kadın

SPORE IN CULTURE SOCIAL GENDER AND WOMEN LOCATION

Abstract

Patriarchal understanding dominant that many in society woman and men belong-
ing to roles social gender mold the judiciary by it is determined. Sports biological based 
men specific as accept to it understanding It is the product. Women spore in location and 
sports their participation just biological gender identity in distinction addressed receive 
enough it is not. Social gender the concept the importance of specify also benefit has. It 
write purpose of, woman spore in the field Junior social gender view the point general 
analysis offer it is to work.

Key words : Social gender, Spore, Woman
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DOĞU DİLLERİ İÇİNDE YER ALAN URDUCA, ARAPÇA, FARSÇA VE 
HİNTÇE DİLLERİNİN BİRBİRLERİYLE OLAN İLİŞKİLERİ

Uz. M. Sarper ALAP

Kırıkkale Üniversitesi

drsaralp40@gmail.com

Doğu dilleri ve edebiyatları zengin bir edebiyat kaynağına sahip olan geniş bir sa-
haya sahiptir. Arapça, Farsça, Urduca, Hintçe dilleri, Doğu dilleri ve edebiyatları kapsa-
mında yer almaktadır.

Bu diller birbirleriyle çeşitli ilişkiler içerisindedirler. Öncelikle alfabe bakımından 
Arapça; Farsça ve Urdu dillerini etkilemiştir. Farsça ve Urduca dilleri, Arap harfleriyle 
yazılmaktadır.

Farsça içerisinde Arapça harflerinin yanında Arap alfabesinde bulunmayan harfler de 
yer almaktadır. Urdu alfabesinde de Arap harflerinin bulunmasının yanı sıra Arapçada kul-
lanılmayan harfler mevcuttur.

Farsça ve Urduca dilleri, Arap alfabelerini kullanmalarının yanı sıra kendi içlerinde de 
değişiklik göstermektedirler. Farsça içerisinde bulunan birkaç sözcük Arap alfabesinde yer 
almamaktadır. Bunun yanında Urduca alfabesinde bulunan bazı harfler de Farsçada yoktur.

Bu üç dil arasından Urduca, bir özeliğiyle farklılık göstermektedir. Arapça, Farsça ve 
Urduca dillerinde hem Arap hem de Farsça harfleri kullanan ve Arap harfiyle yazılan dil 
Urducadır. Urduca, kendi içerisinde hem Arapça hem de Farsça harfler bir arada bulun-
durmanın yanında Türkçe, İngilizce ve Hintçe sözcükleri de bulundurmaktadır.

Urduca, harf bakımından Hintçe ile farklılık göstermektedir, çünkü Urduca; Arap harf-
lerini kullanırken, Hintçe ise Devanaghari alfabesi kullanmaktadır.

Sözcük bağlamında ise Farsça ve Arapça dillerinde yer alan birçok sözcük içerisinde 
Arapça sözcüklerde çoğunluktadır. Aynı zamanda Urduca içerisinde de Arapça sözcükle-
rin yanında çok sayıda Farsça sözcük yer almaktadır.

Urduca içerisinde Arapça ve Farsça sözcüklerinin yanı sıra Hintçe sözcükler de mev-
cuttur, bu sözcükler farklı ses ve alfabe özellikleriyle yansımaktadır. Her iki dilde söyle-
nilen sözcükler metne aktarıldığı zaman Urduca bilen kişi metni Arap harfiyle yazarken, 
Hintçeyi bilen kişi ise metni Devanaghari harfleriyle yazar ancak ortak nokta konuşmada 
her iki taraf birbirini anlayabilir.

Anahtar: Doğu, Dil, Urduca, Arapça, Farsça, Hintçe
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RELATIONS BETWEEN URDU, ARABIC, PERSIAN AND HINDI 
LANGUAGES IN THE EASTERN LANGUAGES

Abstract

Eastern languages and literatures have a large part with a rich literary source. Arabic, 
Farsi, Urdu, Hindi, Eastern languages and literatures.

These languages are in various relations with each other. First of all, Arabic alphabet; 
Persian and Urdu languages. Persian and Urdu languages are written in Arabic letters.

In Persian there are also Arabic letters that are not found in Arabic alphabet. Arabic 
letters in the Urdu alphabet, as well as letters that are not used in the Arabic.

Persian and Urdu languages, as well as the use of Arabic alphabets. A few words in Per-
sian are not in the Arabic alphabet. There are also some Persian letters in the Urdu alphabet.

Urdu, among these three languages, differs from others. Arabic, Persian and Urdu lan-
guages use both Arabic and Persian letters and are written in Arabic. Urdu use both Ar-
abic and Persian letters also has Turkish, English and Hindi words. Hindi, differs from 
Hindi, because Hindi uses the Devanaghari alphabet.

In the context of the word, many words in the Persian and Arabic languages are the 
majority Arabic words. There are also many Persian words in addition to Arabic words 
in Urdu.

Urdu, there are Hindi words as well as Arabic and Persian, which are reflected in dif-
ferent voices and alphabets. When the words spoken on both sides of the text are tran-
scribed, the person who speaks Urdu is writing in Arabic, while the person who knows 
Indochina writes the text in Devanaghari, but both parties can understand each other.

Key: Eastern, Language, Urdu, Arabic, Persian, Hindi
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İPEK YOLUNDA KASHGAR

Yrd.Doç.Mahire ÖZÇALIK

KSÜ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

E_mail: mahira.me@gmail.com

Doğu Türkistan Bölgesinin batısında yer alan, Tarım havzasının en önemli şehri olan 
Kashgar, ilk çağlardan beri Tarım havzasının ekonomik merkezi olmuştur ve tarihi ipek 
yolunun en önemli durağı ve başkenti olmuştur. Diğer taraftan iki ipek yolunun buluş-
tuğu yerdeki konumu ve Çin ile Orta Asya arasındaki taşımacılıktaki rolü, eski çağlar-
dan beri Kashgar’ın bir ticaret merkezi olarak önem kazanmasını sağlamıştır. Bu çalış-
mada öncelikle giriş kısmında Kashgar’ın kısaca tarihinden bahsedilmiştir. İkinci bölümde 
Kashgar’ın tarihi kervan yollarından bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde Kashgar’ın İpek 
yolundaki öneminden kısaca bahsedilmiştir. Dördüncü bölümde tarihi ve zengin kültür 
birikimine sahip olan Kashgar’ın günümüzdeki çevre düzenlemesi ile ilgili genel bir de-
ğerlendirme yapılarak, bu değerlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve özgün değerlere 
sahip çevrelerin oluşturulması hemde korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının ge-
rekliliği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İpek Yolu, Kashgar

KASHGAR ON THE SİLK ROAD

Abstract

Kashgar, which is the most important city of the agricultural basin in the west of the 
East Turkisan region. Kashgar has been the economic center of the agricultural basin since 
the first era and became the most important stop and capital of the historical silk road. On 
the other hand, the location of the two silk roads meet and the role of transport between 
China and Central Asia has made Kashgar an important trading center since ancient times. 
In this work, first of all, The history of Kashgar is briefly mentioned. In the second part, 
Kashgar’s historical caravan routes are mentioned. In the third chapter, In the third chap-
ter, the importance of Kashgar in the Silk road is briefly mentioned. In the fourth chap-
ter, Kashgar, which has a rich history and rich cultural background, emphasized the ne-
cessity of securing the sustainability of these values and establishing circles with original 
values and transferring them to future generations by making a general evaluation about 
today’s environment management.

Key Words: Silk Road, Kashgar
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DIVERSITY OF MICROFUNGI ASSOCIATED WITH ROSA CANINA IN 
KÜRE MOUNTAINS NATIONAL PARK FOREST ECOSYSTEMS
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Abstract

It is of great importance to study the activities of fungi in forest ecosystems for both 
protecting them and optimizing their functions. Parasitic fungi can attack a very wide range 
of plants, and by doing so can cause very serious qualitative and quantitative losses. Floris-
tic studies of the microfungal biota are the first and the most important step to controlling 
the fungal diseases in a country. The present taxonomic research is based on the micro-
fungi collected on Rosa canina L. (Rose hip) in Kastamonu Küre Mountains National 
Park. Rosa canina is a shrub of the Rosaceae family, native to Europe, western Asia and 
north-eastern Africa (Ghiorghiţă et al. 2012). It has economic importance in herbal med-
icine. Anatolia, one of the origin centers of Rosa canina, has large its native populations 
(Ansin et al. 1987, Kazankaya et al. 2005).

The material of this study comprises microfungi specimens collected on Rosa canina 
in Kastamonu Küre Mountains National Park in the years 2005 and 2006. At the re-
sult of mycological researches, six species of micromycetes have been identified on rose 
hip that are: Phragmidium mucronatum (Pers.) Schltdl., Marssonina rosae (Lib.) Diet., 
Seimatosporium caudatum (Preuss) Shoemaker, Seimatosporium discosioides (Ellis & 
Everh.) Shoemaker, Cytospora rosarum Grev. and Cercospora rosicola Pass. The identi-
fied 6 species belong to three trophic groups. Phyllotrophs (4) are richest in the number 
of species and dominant among the trophic groups. Phyllotrophic group is represented by 
Phragmidium mucronatum, Marssonina rosae, Seimatosporium discosioides, Cytospora 
rosarum and Cercospora rosicola. Xylotrophic group is represented by Seimatosporium 
caudatum. Cytospora rosarum among carpotroph is found on Rosa canina’s fruits. Dis-
tinguishing morphological characters of these species are described and their photographs 
are provided. Of these, Seimatosporium discosioides and Cytospora rosarum are new re-
cord for Turkish mycobiota.

Key Words: Microfungi, New Records, Küre Mountains National Park, Rosa canina.
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Abstract

The genus Acer L., which belongs to Aceraceae family, contains sixteen sections and 
about 126 species (Acevedo-Rodríguez et al. 2011). Maples are distributed in the tem-
perate regions of the Northern Hemisphere, subarctic in Europe and North America, trop-
ics in Central America and Southeast Asia. The extant species of the genus are centered 
in eastern Asia where, about two-thirds of all the species occur (Tanai 1978). According 
to the records, twelve species and seventeen subspecies of this genus grow and known 
as Akçaağaç in Turkey. The present taxonomic research is based on the microfungi col-
lected on Acer ssp. in Kastamonu Küre Mountains National Park.

Plant specimens infected with microfungi were collected from Kastamonu Küre Moun-
tains National Park and prepared according to established herbarium techniques. Micro-
scopical features were examined and microphotographs were made using a Leica DM 
E light microscope. The microfungi were identified using relevant literature (Yaçevskiy 
1917; Frolov et al. 1979; Vassilevskiy and Karakulin 1950; Şvartsman 1971; Ellis and 
Ellis 1987; Braun 1998; Ignatavičiütė and Treigienė 1998). Species names follow Index 
Fungorum (2017). The examined specimens have been deposited in the mycological col-
lection of the Ahi Evran University, Arts and Sciences Faculty, Department of Biology, 
in Kırşehir Province of Turkey.

At the result of mycological researches, seven species of micromycetes have been 
identified on maples trees that are: Rhytisma acerinum (Pers.) Fr., Cylindrosporium pseu-
doplatani (Roberge ex Desm.) Died., Phloeospora aceris (Lib.) Sacc., Discula campes-
tris (Pass.) Arx, Coryneum foliorum (Fuckel) Petr. and Ramularia lethalis Ellis & Everth 
on Acer campestre L. subsp. campestre, and Rhytisma acerinum (Pers.) Fr. and Prosthe-
cium pyriforme Jaklitsch & Voglmayr on Acer platanoides L. Distinguishing morphologi-
cal characters of these species are described and their photographs are provided. Of these, 
Ramularia lethalis Ellis & Everth is new record for Turkish mycobiota.

Key Words: Microfungi, New Record, Küre Mountains National Park, Acer camp-
estre subsp. campestre, Acer platanoides.
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JOHN STEİNBECK’İN FARELER VE İNSANLAR İSİMLİ BAŞYAPIT DA 
İNSAN KADERİ ÜZERİNE
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Şamaxı Bölümü

mammadova.89@mail.ru

Modern Amerikan edebiyatının ünlü yazarlarından olan John Steinbeck İnsan algısı 
üzerine çalışarak dünya edebiyatına yüksek edebi değere sahip eserler bahşetmiştir. Dö-
nemin siyasal ve sosyal yapısının insan kaderini etkilediği ve oluşturduğu, bu bakımdan 
yaşamın hangi yönde gittiği konusu üzerine derinlemesine inceleme yapan yazar Gazap 
üzümleri’nde olduğu gibi Fareler ve insanlar’da hedefine ulaşmayı başarabilmiştir.

İsmini Robert Burns’in Sabanıyla Yuvasını Bozması Üzerine Bir Fareye (To a Mouse 
on Turning her up in her Nest with a Plough) şiirinden alan John Steinbeck Burns’in in-
san kaderini hayvanların kaderiyle özdeşleştirmesinden esinlenerek bu yapıtta insanlar ve 
farelerin ortak kaderleri üzerine derinine bir sosyal-psikolojik inceleme yapmıştır. R.Bur-
ns’in adıgeçen şiiri ile beraber diğer şiirlerinde de insan ve hayvanlar ortak kaderleri ba-
kımından edebiyata getirilir. Steinbeck Fareler ve insanlar’da o dönem rançolarında bir 
avuç toprak için sabah-akşam durmadan didinen insanların hayatlarının Lennie tarafından 
bilinçsizce öldürülen farelerin hayatları ile bir benzerlik taşıdığını ele almaya çalışmıştır.

Fareler ve insanların en iyi hazırlanmış planları
Boşa çıkar çoğu zaman
Ve bize ancak keder ve acı bırakır
Umduğumuz sevinç yerine.
Mina Urgan (İngiliz Edebiyatı Tarihi)

Zencilerin Amerikada uğradıkları ırkçı münasebetin de eserde yer aldığının tanığı olu-
yoruz. Yazar insan kaderi konusunu işlerken siyahların yıllardır bu topraklarda maruz kal-
dıkları zulme de değinmeden edememiştir.

Eser üzerine inceleme yapan bilim adamlarının görüşünce burda esas konulardan biri 
de Umuttur. George ve Lennie durmadan gelecekte sahip olacakları kendi rançoları, orda 
besleyecekleri tavşanlar hakkında hayaller kurarlar. Aslında dönemin zorluklarına karşı 
yaşamanın tek adı belki de hiç bir zaman gerçekleşmeyecek olan bu hayallerin umudu-
dur. Bunun için umut burda bu kadar önemli, elde edilemeyeceği için bu denli güzeldir.

Anahtar kelimler: insan, kader, ırkçılık
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THE SUBJECT OF HUMAN DESTINY IN OF MICE AND MEN BY JOHN 
STEINBECK

Abstract

John Steinbeck, one of the most famous writers of modern American literature, has 
devoted himself to the study of human perception and has contributed works of high lit-
erary value to world literature. The political and social structure of the period affects and 
constitutes the human destiny, in this respect, the writer who conducted an in-depth study 
on the way in which life went, succeeded in reaching the target in Of Mice and Men as 
well as in the Grapes of wrath.

John Steinbeck, who took the name of Poem by Robert Burns (To a Mouse on Turn-
ing her up in her Nest with a Plough) inspired by Burns’ identification of human destiny 
with the fate of animals, he has deeply sketched a social-psychological examination of the 
common destinies of humans and mice in this work. In other poems of R. Burns along 
with the poetry, humans and animals are brought into the literature in terms of their com-
mon destiny. Steinbeck, in Of Mice and Men try to find out that the lives of people who 
had worked in the morning and evening for a handful of soil in that period were similar 
to the lives of mice unconsciously killed by Lennie.

The best-laid schemes o’ mice and men
Gang aft agley
And leave us naught but grief an’ pain
For promised joy.
(Mina Urgan History of English Literature)

We are witnessed to the fact that the black people are involved in the racial issue they 
are going to in America. The author has not been able to mention the persecution that 
blacks have been subjected to for years in these lands while dealing with the subject of 
human destiny.

One of the main topics here is the view of the scientists who have studied the work. 
George and Lennie constantly dream about what they will have in the future, the rabbits 
they will feed on. In fact, the only name of living against the difficulties of the time is 
perhaps the hope that these dreams will never happen. Hope for this is so important here, 
it is so beautiful.

Key Words: human, destiny, racism
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TEACHERS’ REFLECTİON ON THEİR TEACHİNG PROCEDURES AND 
THEİR OPİNİONS ABOUT BEİNG QUALİFİED, USEFUL AND IDEAL 

TEACHERS ACCORDİNG TO THE SİTUATİONS İN THE CLASSROOMS

Instructor Manolya AKYÜZ

Ordu University/Turkey

manolyaakyuz@gmail.com

Abstract

Today many teachers ask themselves about what kind of teachers they are, they would 
like to be and they should be during their teaching life. In order to answer these questions, 
they reflect on their teaching style. They reflect their opinions whether they are qualified, 
useful and practical teachers or not. Moreover by paying attention to reflection, they crit-
icise and and evaluate themselves and create something new during the teaching process. 
Reflection is a process of introspection and retrospection related to teachers thoughts and 
actions before during and after the lesson (Bailey et al. 2001). Reflection in education 
needs critical thinking, creative thinking, enthusiasm about teaching, open-minded teach-
ers and even studying coopetarively. The aim of this study is to explain the importance 
of the reflection of the teachers in teaching process. The study was conducted with teach-
ers from different schools including nursery school, primary school, secondary school and 
high school. 40 teachers took part in the study and they were interviewed according to 
the aim of the study. There were many different ideas and experiences of teachers which 
will be presented in the presentation.

Key Words: Reflection, reflective teachers
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Abstract

Learner autonomy is one of the important themes in learning and teaching process in 
today’s modern world. Everything is changing day by day. New approaches, methods, 
techniques are coming out. Technological improvements and social changes need the 
learners who can learn by themselves. According to Holec learner autonomy is the abil-
ity to take charge of one’s learning (1981). Learners are not isolated from the learning at-
mosphere. They take the responsibility of their learning by themselves and decide what 
to do and how to do. Autonomous learners have the intellectually disciplined process of 
conceptualizing, applying, analyzing, evaluating and creating. They observe, have experi-
ence, make reason, generate and reflect. A case study was carried out in this study includ-
ing 10 students in 8th grade in Yağızlı Secondary school (state school) in Ordu/Turkey. 
The aim of this study was to improve the autonomous learning skills of students during 
the process. Students were questionnaired, interviewed and observed. Moreover, students 
kept diaries in order to see their thougts, improvement and difference before, during and 
after the study. The gained data and changes in students’ life and their learning styles will 
be presented in presentation.

Key Words: Autonomous learners, learning by themselves
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ADAPTING TEXTBOOK WITH TOUNGE TWISTERS IN FOREIGN 
LANGUAGE CLASSES OF 4TH GRADES IN TURKISH PRIMARY 
SCHOOLS IN ORDER TO IMPROVE THE SPEAKING SKILLS OF 

STUDENTS
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Abstract

Teaching English to young leaners is completely different from teaching to adults. 
Because young learners have different kinds of cognitive behaviours, social behaviours 
and behavioural attitutes.Teaching atmosphere of young learners should be convenient 
for them. At that point teachers should arrange the social environment and physical con-
ditions and also modify teaching methods and techniques according to their abilities, ap-
titudes and enthusiasm. Moreover they are eager to speak English with a good pronun-
ciation which they find enthusiastic. According to Cameron (2001), young learners learn 
the language in a simple way and they like enjoyable activities, so the teachers can use 
enjoyable and enthusiastic activities in the lessson. Tounge twisters are one of them and 
very convenient for this aim. They can support teachers to improve the speaking skills 
of students in an enjoyable atmosphere. In the curriculum of 4th graders, the goals, units, 
topics, functions and tasks are written, but they are not written in an explonatory way. So 
the teachers need to modify some changes, new and different actvities according to stu-
dents’ abilities, needs, attitutes and interests. Thus the purpose of this case study was to 
adapt textbook with tounge twister activities according to curriculum in order to improve 
the speaking skills of students. The study was applied to 4th graders in a state school in 
Ordu. Students were interviewed and observed in process. The results showed that tounge 
twisters are very effective and useful for students’ speaking ability. The findings and pho-
tographs will be presented in the presentation.

Key Words: Young leraners, tounge twisters, speaking ability
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ESKİ TÜRKLERDE VAKIF

Dr. Mehibe ŞAHBAZ
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Vakıf, insanlıkla birlikte var olan, karşılıklı yardımlaşma esasına dayanan medeni bir 
müessesedir. Vakıflar, tarihin her devrinde, Türk dünyasının her yerinde millî vicdandan 
birer güzellik, iyilik ve şefkat abidesi olarak doğmuş ve yükselmiştir. Orta Asya’da do-
ğan cihanın dört köşesine yayılan Türkler gittikleri her yere kahramanlık ve medeniyet 
götürmelerinin yanı sıra iyilik ve yardımlaşmayı da yaymışlardır. Tarihte dinsiz yaşayan 
bir millet hemen hemen yok gibidir. Dolayısıyla her dinin bir mabedi ve her mabedin de 
giderlerini karşılayan malları mevcuttur. İbadetlerini yapabilecekleri bu mabetlere ayrılan 
mallar vakıf müessesesinin varlığın göstermektedir. Bu çalışmamızda İslam öncesi Türk-
lerde vakıf müessesesi incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Orta Asya, Türkler, Vakıf, Yardımlaşma, mabet.

FOUNDATION IN ANCIENT TURKS

Abstract

The foundation is a civilized institution that exists together with humanity, based on 
mutual aid. Foundations are born and raised in every epoch of history, everywhere in the 
Turkish world as a national conscience abide by beauty, goodness and compassion. The 
Turks who have spread to the four corners of the world born in Central Asia have spread 
the goodness and helping as well as taking heroism and civilization everywhere. A nation 
that has been living without religion in the past seems to be almost disappearing. There-
fore, every religion is a god, and every god has goods that meet its expenses. The assets 
separated by these mosques where they can perform their worship are indicated by the 
presence of foundation. In this study, the foundation institution of the pre-Islamic Turks 
was examined.

Key Words: Central Asia, Turks, Foundation, Assistance, temple.
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Özet

Bu çalışmanın amacı Sosyal Bilgiler öğretmenleri tarafından hazırlanan sınav sorula-
rının öğrencilerin yaratıcı düşünme becerileri üzerine etkilerini öğretmen görüşlerine da-
yalı olarak incelemektir. Yaratıcılık insanlığın var olduğu günden bu güne hayatın her aşa-
masında var olan ve ihtiyaç duyulan bir yeti, bir tutum ve davranış biçimidir. Toplumların 
gelişmesini sağlayan, dünyayı etkileyen buluşlar ve büyük hareketler yaratıcı düşünme 
becerisine sahip insanların bir ürünüdür. Bu denli önemli bir düşünme becerisinin eğitim 
sistemi içinde özellikle ölçme değerlendirme kısmında ölçülmesi ve öğrencilere kazandı-
rılmaya çalışılması muhakkak bir gerekliliktir. Öğretmenlerin hazırladığı Sosyal Bilgiler 
sınav sorularının öğrencilerde yaratıcı düşünme becerisinin geliştirilmesinde önemli bir 
yere sahip olduğu gerçeğinden hareketle, bu çalışmada mevcut durumun betimlenmesi 
ve değerlendirilmesi planlanmaktadır. Araştırma 2016 – 2017 eğitim yılında Trabzon Or-
tahisar, Akçaabat ve Vakfıkebir ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda gö-
rev yapan 20 Sosyal Bilgiler öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veriler nitel veri 
toplama araçlarından açık uçlu anket formu kullanılarak toplanmıştır. Geçerliliği sağlamak 
amacıyla taslak açık uçlu anket formu üç alan uzmanı akademisyene inceletilmiş ve iki 
Sosyal Bilgiler öğretmenine de uygulanmıştır. Alınan geri bildirimler doğrultusunda açık 
uçlu anket formuna son şekli verilmiştir. Uygulanan anket formundan ortaya çıkan veri-
ler temalar altında toplanmış ve frekans olarak tablolar haline getirilmiştir. Buna ilaveten 
veriler yapılan açık uçlu anketten doğrudan alıntılarla da desteklenmiştir. Araştırma sonu-
cunda elde edilen verilere göre; Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin hazırladığı sorular öğren-
cileri daha derin ve çözüm odaklı düşünmelerine yönelik değil onların daha çok merkezi 
sınav sistemi (TEOG) sınav başarısını artırmaya yönelik olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: yaratıcı düşünme, sosyal bilgiler, merkezi sınav sistemi, sınav
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EFFECT OF SECONDARY EDUCATION SOCIAL SCIENCES COURSE’S 
WRITTEN EXAM QUESTİONS TO DEVELOPMENT OF STUDENTS 

‘CREATIVE THINKING SKILLS

Abstract

The purpose of this study is to examine the effects of exam questions prepared by So-
cial Studies teachers. Creativity is a form of power, attitude, and behavior that exists at 
every stage of life, from the day when mankind existed to today. Discoveries and mas-
sive movements that affect the world, enabling the development of societies are prod-
ucts of people with creative thinking skills. It is a necessity to try to gain the students of 
creative thinking skill in the education system especially in the measurement evaluation 
part. Based on the fact that the Social Studies exam questions prepared by the teachers 
have an important place in the development of the students’ creative thinking skills, it is 
planned to describe and evaluate the current situation in this study. The study was carried 
out with 20 social studies teachers working in schools affiliated to the Ministry of Na-
tional Education in the provinces of Trabzon Ortahisar, Akçaabat and Vakfıkebir in 2016 
- 2017 education years. In the study, data were collected using qualitative data collection 
tools using an open-ended questionnaire. In order to ensure validity, the draft open-ended 
questionnaire was reviewed by three field specialist academicians and applied to two So-
cial Studies teachers. In response to the feedback, the final form was given to the open-
ended questionnaire. The data emerged from the questionnaire was collected under the 
themes and converted into tablature by frequency. In addition, the data is supported di-
rectly from the open-ended questionnaire. According to the research result; It has been de-
termined that the questions prepared by Social Studies teachers are not directed towards 
deeper and solution-oriented thinking, but rather they are directed towards increasing the 
success of the centralized examination system (TEOG).

Key Words: Creative thinking, social studies, central examination system, examination
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Sosyal medya uygulamaları, küreselleşme algısının son derece yaygınlaştığı günümüzde 
en önemli iletişim ve paylaşım aracı kabul edilmektedir. Kullanıcı tabanlı bu uygulamalar 
kitleleri ve insanları bir araya getiren ve aralarındaki etkileşimi sağlayan küreselleşmenin 
en popüler uygulamalarıdır. Toplumun tüm kesimlerinde yaygın olarak kullanılmasına rağ-
men en fazla gençlerin rağbet gösterdiği bu uygulamaların nasıl ve ne için kullanıldıkları da 
son derece önemlidir. Her yaş grubunda ve düzeyde bireylere sunduğu ücretsiz olanaklar, 
işbirliğini arttırma imkânı, akran desteği ve daha esnek bir öğrenme ortamı sunması, eği-
tim süreçlerinde daha farklı uygulamalara fırsat vermesi, araştırma sürecini desteklemesi 
gibi özellikleri sosyal medyayı hayatımızın her anında olduğu gibi eğitimde de önemli bir 
unsur haline getirmektedir. Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının sosyal medya uygulama-
larını ne kadar ve nasıl kullandıklarını belirlemek üzere yapılmış bu çalışma 2017 yılında 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim 
Dalı’nda eğitim gören 202 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Bu çalışma betimsel nite-
likte bir araştırma olup, araştırmada veri toplamak için araştırmacılar tarafından hazırla-
nan bir anket kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edi-
lip frekans ve yüzde olarak tablolar şeklinde sunulmuştur. Bulgular aynı konuda yapılan 
diğer araştırmalar ile karşılaştırılarak tartışılmıştır. Çalışma sonucunda öğretmen adayları-
nın tamamının sosyal medya uygulamalarını en çok akıllı telefonlar ve bilgisayarlar üze-
rinden kullandıkları, bu uygulamalara günlük en az iki saat ayırdıkları, en çok instagram 
uygulamasını kullandıkları, bu uygulamaları en çok eğlence amaçlı kullandıkları ve eği-
tim yaşantılarında en çok ödev yapmak için kullandıkları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, sosyal bilgiler, öğretmen eğitimi, sosyal medya
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A STUDY ON THE USING OF SOCIAL MEDIA APPLICATIONS OF SOCIAL 
STUDIES TEACHER CANDIDATES

Abstract

Social media applications are acknowledged to be the most important means of com-
munication and sharing in Today when fact of globalization extremely widespread. These 
user-based applications are the most popular applications of globalization that bring to-
gether masses and people, and interact with each other. As well as the fact that it is used 
in all parts of the society, these applications of the most popular among young people it 
is also important how and why are used. This study was conducted to determine how and 
how much Social Studies teacher candidates use social media applications. This study was 
carried out in 2017 with 202 teacher candidates who have been studying in Karadeniz 
Technical University Fatih Education Faculty Social Sciences Education Department. This 
study is a descriptive study and a questionnaire prepared by researchers was used to col-
lect data in the research. The data obtained in the study were analyzed by SPSS program 
and presented as frequency and percentage tables. The findings are discussed in compar-
ison with other researches made on the same subject. As a result of the study, it was de-
termined that all of the prospective teachers used social media applications mostly via 
smartphones and computers at least two hours in a day and using the mostly instagram 
application. It is determined that they use these applications most for entertainment pur-
poses and in their educational life; they mostly used to do the homework.

Key Words: Globalization, social studies, teacher education, social media
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TÜRKİYE’NİN BEŞ BÜYÜK İLENDE MEYDANA GELEN İŞ KAZASI VE 
MESLEK HASTALIKLARININ YAPAY SİNİR AĞI İLE TAHMİNLENMESİ

Öğr. Gör. Mehmet Ali BİBERCİ

Çankırı Karatekin Üniversitesi Yapraklı MYO, m.alibiberci@gmail.com

Öğr. Gör. Eray GÖÇ
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Öğr. Gör. Selahattin TAYLAN

Çankırı Karatekin Üniversitesi Yapraklı MYO, selahattintaylan@karatekin.edu.tr

Öğr. Gör. Mustafa DOĞAN

Çankırı Karatekin Üniversitesi Yapraklı MYO, mustafadogan@karatekin.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa Bahattin ÇELİK

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, mbcelik@gmail.com

Ülkemizde özellikle 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile iş kazaları ve mes-
lek hastalıklarını bertaraf etmek için tüm kamu kurumları ve özel kuruluşlar gereken uy-
gulamaları gerçekleştirmeye çaba göstermektedirler. Bu duruma rağmen halen iş kazaları 
ve meslek hastalıkları çalışma hayatı için büyük bir sorun olmaya devam etmektedir. Bu 
çalışmada Yapay Sinir Ağları (YSA) tekniği kullanılarak ülkemizin beş büyük iline (İs-
tanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli) ait iş kazası ve meslek hastalıkları tahmin mo-
deli oluşturulmaya çalışılmıştır. Modelin oluşturulması için 2010-2015 yılına ait Sosyal 
Güvenlik Kurumu (SGK) iş kazası ve meslek hastalıkları istatistik verileri kullanılmıştır. 
YSA modeli SGK istatistik verileri ile eğitmiş olup, çıkan sonuçlar doğrultusunda mode-
lin uygulanabilir olduğu görülmüştür. Sonuç olarak eğitilen ağ, önümüzdeki yıllarda ül-
kemizin beş büyük ilinde meydana gelebilecek iş kazası ve meslek hastalıklarını tahmin-
lemek için kullanılmış olup, elde edilen bulgular değerlendirmeye sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yapay Sinir Ağları (YSA), İş Kazası, Meslek Hastalığı, 6331 Sa-
yılı Kanun, İş Sağlığı ve Güvenliği, Matlab.
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FROCESTING OF WORK ACCIDENTS AND OCCUPATIONAL DISEASE 
FOR TURKEY’S FIVE BIG CITIES USING ARTIFICIAL NEURAL 

NETWORKS

Absract

In particular, all public and private institutions are striving to implement necessary prac-
tices in order to eliminate occupational accidents and occupational diseases with the Law 
No. 6331 on Occupational Health and Safety. Despite this, work accidents and occupa-
tional diseases continue to be a major problem for working life. In this study, it was tried 
to create a prediction model of occupational accidents and occupational diseases belong-
ing to five major provinces of our country (İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli) by 
using Artificial Neural Networks (YSA) technique. The statistical data of the work acci-
dent and occupational diseases of the Social Security Institution (SSI) for 2010-2015 was 
used for the model formation. The YSA model has been trained by the SSI statistical data 
and it is seen that the model can be applied in the direction of the results. As a result, the 
trained network has been used to estimate occupational accidents and occupational dis-
eases that may occur in five large provinces of our country in the coming years and the 
findings are presented to the evaluator.

Key Words: Artificial Neural Networks (YSA), Work Accident, Occupational Dis-
ease, Law 6331, Occupational Health and Safety, Matlab
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TÜRK DESTANLARINDA DEVE

Dr. Mehmet ALPTEKİN

Gaziantep Üniversitesi, Türkçe Uygulama Ve Araştırma Merkezi

meh.alptekin@hotmail.com

İpekyolu, Çin’den başlayarak Anadolu üzerinden Avrupa’ya ulaşan ticaret yoludur. 
İpekyolu her ne kadar ticaret yolu olarak düşünülse de aslında farklı kültürleri ve mede-
niyetleri birbirine bağlayan bir köprüdür. Bu köprünün yapı taşlarından birisi de İpekyo-
lu’nun yorulmaz taşıyıcıları olan develerdir.

Deve; susuzluğa, açlığa uzun süre dayanabilen her türlü coğrafi koşula ve iklim koşu-
luna adapte olan iri cüsseli bir hayvandır. Hörgüç adı verilen yağ keselerindeki yağı eri-
tip onları besine çevirerek bir besin deposu olarak kullanmaktadır. Bir yük hayvanı ola-
rak düşünülmesine rağmen etinden, sütünden, derisinden çeşitli amaçlarla faydalanılabilen 
bir hayvandır.

Türkler, tarihin ilk devirlerinde konargöçer bir hayat tarzını benimsedikleri için onla-
rın hayatlarında binek ve yük hayvanları önemli bir yere sahipti. Bu dönemde nasıl ki at-
lar Türklerin kanadı olmuşsa develer de kamyoneti, tırı ve traktörü olmuştur. Türkler yap-
tıkları yakın ve uzak göçlerde develerden faydalanmışlardır. Bu süreçte develer Türklerin 
günlük hayatlarının bir parçası olmuş ve deveyle ilgili motifler destandan, halk hikâye-
sine, masala, efsaneye, türküye, maniye vb. birçok edebi türe yansımıştır.

Bildirimizde Türk kültür hayatında önemli bir yeri olan devenin destan metinlerine ne 
şekilde yansıdığını tespit ettiğimiz örneklerle göstereceğiz. Böylece Adriyatik’ten Çin Sed-
di’ne uzanan Türk coğrafyasında devenin destan metinlerindeki fonksiyonel özelliğinden 
yola çıkarak Türk kültür hayatındaki önemini ortaya koymaya çalışacağız.

Anahtar kelimeler: Türk, destan, deve.
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DOĞU-BATI EKSENİNDE SANAT-SEZGİ İLİŞKİSİ VE SANATÇI SELMA 
GÜRBÜZ ÖRNEĞİ

Öğr. Gör. Mehmet Aydın AVCI

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü

aydn1979@hotmail.com

Günümüzde, 20. Yy Modernizminin akılcı tavrına karşı tepki olarak geliştiği göz-
lemlenen eskiye dönüş ve aşkın olanın yeniden keşfi bağlamındaki düşüncelerle daha sık 
karşılaşılmaya başlanmıştır. Bu ortamda Türk resim ve heykel sanatının kısa geçmişinin 
perspektifsizliğindeki muğlak gelecek paradigmalarında, Selma Gürbüz gibi sanatçılar sa-
natlarındaki doğu-batı, gelenek-modernlik arası sentez vurgusu ile dikkat çekmektedirler.

Kültürlerin coğrafyalardaki kökleri, üretimleriyle derinleşirken dalları da ticaretle sa-
çaklanıp etkileşir. İpekyolu bunun bilinen en büyük örneğidir. Mallara tutuşturulmuş tarz-
lar ve kimliklerden genler ve bakterilerdeki hastalıklara, hikâyelerden lezzetlere kadar bü-
tünselliğiyle hayat ilk defa bu çapta bu kadar enlemesine yayılıp paylaşılır.

Toplumun süzgeci misali, sanatçının bir zanaatçı, kültür işçisi olarak çağın ruhuna dair 
kayıt tutması ortak geleneği süregiderken bireyselleşmenin öne çıktığı modern çağlarda 
özgün imzasını destekleyen derin yolculuklarında da İpekyolu akar gider. Selma Gürbüz, 
bu yolculukta, geleneğe hem içeriden hem dışarıdan bakarak yaklaşabilen zaman aşırı bir 
sanatçı olarak uzun yıllardır başarılı ve tutarlı bir kariyer oluşturmuş zihin açan ezber bo-
zan bir gözdür. İpekyolu onun eserlerinde akmaya devam eder.

Bu çalışmada, söz konusu etkileşimde ama daha çok sezgi-akıl çelişkisinden beslene-
rek önde gelen bazı batılı ve Türk sanatçıların, düşünür ve eleştirmenlerin katkılarına göz 
atılıp, genel olarak doğu-batı arasındaki diyalektikte döngüselliği öne çıkaran postmodern 
sanatçı Selma Gürbüz’e odaklanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Selma Gürbüz, Doğu-Batı, Sanatta sezgisellik ve Mistisizm
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Abstract

Today, as a reaction to the rationalist attitude of modernism, it has begun to be en-
countered more often with the ideas in the context of the return to the old and the redis-
covery of the transcendent. In this ambiguity, attention is drawn in the ambiguous future 
paradigms of the short history of Turkish painting and sculpture with the emphasis on 
the synthesis of east-west and tradition-modernity by the artists’ arts like Selma Gürbüz.

While the roots of cultures are deepened by their outputs, their branches also fascinate 
and interact with trade. Silkroad is the largest known example of this. From the styles and 
identities attached to the products to the genetics and diseases in the bacteria, from the 
stories to the tastes, life for the first time spreads to such a large extent in this diameter.

While the common tradition of keeping records about the spirit of the eras, as an arti-
san, a cultural worker and a craftsman of the society, the silkroad also flows in deep jour-
neys that support the original signature of the individualization in modern times. In this 
journey, Selma Gürbüz is a mind-blowing eye that has created a successful and consis-
tent career for many years as a time-honored artist who can approach tradition both inter-
nally and externally. Silkroad continues to flow in his works. This work by taking a look 
at the contributions of some prominent Western and Turkish artists, philosophers and crit-
ics, generally emphasizing the cyclicality between the East and the West dialectics; then 
focuses on Gurbuz, the postmodern artist, which is nourished by the intuition-intellectual 
contradiction in this interaction.

Key Words: Selma Gürbüz, East-West, Intuitionism and Mysticism
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FUZULİ DİVANI’NDA SEMBOLİK BAĞLAMDA YOL VE YOLCULUK

Mehmet Celal VARIŞOĞLU
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Emine BÜLÜN

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
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Özet

Bu çalışmanın amacı 16. yüzyıl Klasik Türk Edebiyatının önemli temsilcilerinden Fu-
zuli’nin Türkçe divanında yer alan yol ve yolculuk ile ilgili unsurların sembolik açıdan 
nasıl kullanıldığını incelemektir. Çalışmada nitel araştırma metodu kullanılmıştır. Bul-
gular, doküman analiz yöntemiyle incelenmiş, içerik analiz yöntemi ile tasnif edilmiştir. 
Klasik Türk şiirinde çoğunlukla sembolik bir dil kullanılmış; bu bağlamda birçok sözcük 
gerçek anlamı dışında, mecaz anlamlarıyla da ele alınmıştır. Yol ve yolculuk sözcükleri 
ve bu sözcüklerle ilişkili diğer kavramlar -özellikle tasavvufî açıdan- bu çerçevede değer-
lendirilebilir. Fuzuli’nin Türkçe divanından elde edilen verilerden hareketle yol ve yolcu-
luk sözcüklerinin ve bu sözcüklerle ilgili diğer unsurların değişik bağlamlarda kullanıldığı 
görülür. Bu unsurların gerçek anlamlarının yanında; bazen manevî yolculuğun mertebe-
leri (tasavvufî), bazen sevgiliye ulaşma (aşk), bazen de memduha övgü ya da memduhun 
izinde olma şeklinde kullanıldığı tespit edilmiştir. Tasavvufî ögeler daha çok kasidelerde 
görülmekle birlikte, sevgiliye ulaşma bağlamında kullanılan yol ile ilgili unsurlar ise ga-
zellerde ve diğer manzumelerde görülmüştür. Çalışma sonucunda elde edilen bu unsurlar 
istatistiksel veriler ve tablolar hâlinde gösterilmiştir. Fuzuli’nin Türkçe divanındaki kasi-
delerde, gazellerde ve diğer manzumelerde yer alan yol ve yolculuk ile ilgili unsurlar; şi-
irdeki bağlamına, anlamına, ilişkili olduğu diğer kelimelere ve edebî sanatlara (istiare, teş-
bih, teşhis, mecaz-ı mürsel vb.) göre kategorize edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Fuzuli, klasik Türk edebiyatı, yol, yolculuk, divan.



218

Ist International Symposium of Silk Road Academic Studies

ROAD AND JOURNEY IN SYMBOLIC CONTEXT IN FUZULÎ’S DİWAN

Abstract

The aim of this study is to investigate how elements, which are regarding road and 
journey, were used symbolically in the Fuzulî’s Diwan, who was one of the import-
ant representative of Classical Turkish Literature in the 16th century. The qualitative re-
search method was used in the study. The findings were investigated by document anal-
ysis method and classified by content analysis method. The Ottoman poets mostly used 
a symbolic language because of the deep meaning of the Classical Turkish poem. In this 
context, in the tradition of the classic poem, many elements were also used in metaphor-
ically aside from real meaning. The words, road and journey, were elements that used –
especially in terms of sufistic- in this context as well. It was observed that elements re-
garding road and journey were used in many context based on obtained findings from 
Fuzulî’s Diwan. It was established that these elements were sometimes used in the step of 
a spiritual journey (sufistic), sometimes used in arriving to beloved (love) and sometimes 
used in praising panegrical or following in penagrical’s trail. Beside the sufistic elements 
were mostly seen in qasidas, the elements regarding road and journey that were used in 
context of the arriving to beloved were seen in gazals and other poems. The obtained el-
ements were shown with statistical datas and tables in the result of the study. The ele-
ments regarding road and journey in the qasidas, gazals and other poems in Fuzulî’s Di-
wan were categorized according to literary arts (personification, simile, metonymy etc.), 
related words, meanings and the context in the poem.

Key Words: Fuzuli, Ottoman poetry, road, journey, diwan.
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NEVŞEHİR’DE HALK HEKİMLİĞİ UYGULAMALARI VE HALK 
İNANÇLARI

Doç. Dr. Mehmet ÇERİBAŞ

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

ceribas@nevsehir.edu.tr

İnsanlığın doğa ve doğaüstü güçlerle mücadelesi temelinde ortaya çıkmış, fiziki ve ruhi 
hastalıklara dayanan tedavi yöntemlerini içine alan her türlü uygulama ve inançlar “halk 
hekimliği” olarak tanımlanabilir. Günümüzde daha çok “halk hekimliği” olarak kullanı-
lan kavram, “halk tababeti, geleneksel tıp, tıbbi antropoloji, tıbbi folklor, folklorik tıp, köy 
hekimliği” şekillerinde de adlandırılmaktadır.

Halk hekimliği, geleneksellik arz etmesi (nesilden nesle sözlü ve icra yoluyla aktarıl-
ması), hem fiziki hem de ruhi tedavi yöntemini bünyesinde barındırması, uygulama (pra-
tikler/ritüeller) ve inanç boyutu taşıması, tedavi faaliyetlerini yürüten ve daha çok usta-çı-
rak ilişkisine dayanan meslek erbapları tarafından icra edilmesi bakımından folklorik önem 
arz eden, çok yönlü geleneksel tıbbi uygulamalardır.

Bu çalışmada Nevşehir yöresinde yaşayan halk hekimleri ele alınacak, bunlara veri-
len adlar, yetişmeleri, ustalarından öğrendikleri, hangi hastalıkları tedavide ustalaştıkları 
ya da hangi hastalıkların için onlara gelindiği, hastalığı tedavi etme yolları, kullandıkları 
teknikler ele alınacak; daha sonra halk arasında hangi hastalıklar için neden halk hekim-
lerine başvurdukları araştırılarak, hastalık adı, tedavi şekli, hastalıkla ilgili anlatılar ve uy-
gulamalar üzerinde durulacaktır. Konu hakkında derleme ve tahlil çalışmasında Nevşehir 
merkez, ilçeler ve köyleri örneklem sahası olarak tercih edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Kültürel Miras, Halk Hekimliği, Halk Hekimleri, Nevşehir, Has-
talıklar, Tedavi Şekilleri.
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FOLK MEDICINE PRATICES AND FOLK CULTS IN NEVŞEHİR

Abstract

All kinds of practices and beliefs, which emerged on the basis of humanity’s struggle 
against nature and supernatural powers, and which include treatment methods based on 
physical and psychical diseases, can be defined as ‘‘folk medicine’. Used as ‘‘folk med-
icine’’ rather at the present time, the concept is also called in forms of ‘‘folk art of med-
icine, traditional medicine, medical anthropology, medical folklore, folkloric medicine, 
village medicine.’’

Folk medicine is multiple traditional medical practices which are of folkloric impor-
tance in that it has traditionality (inheriting from generation to generation through oral 
and performance), contains within itself both physical and psychical method of treatment, 
bears application (practices/rituals) and belief aspects, and it is performed rather by pro-
fession experts (connoisseurs) who are conducting treatment activities and are based on 
master-apprentice relationship.

In this study will be addressed as the folk physicians who are living in Nevşehir ter-
ritory; next, names which are given to them, their trainings (growths), what they learned 
from their masters, what diseases they have become skilled in treating, or for what dis-
eases they are visited, ways to treat the disease, techniques which are used by them will be 
discussed; and later on, by researching for what diseases and why people among the folk 
apply for folk physicians (healers), name of the disease, its type of treatment, narratives 
and practices with regard to the disease will be dwelt upon. In review and analysis study 
on the subject, we will prefer Nevşehir centrum, its districts and villages as sample area.

Key Words: Cultural Heritage, Folk Medicine, Folk Physicians, Nevşehir, Diseases, 
Treatment Forms.
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TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜNDE BİTKİSEL ÜRETİM: MEVCUT DURUM 
VE BEKLENTİLER

Doç. Dr. Mehmet Emin ERÇAKAR

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü

mercakar@bandirma.edu.tr

Türkiye’de bitkisel üretim tarım sektörünün olduğu kadar genel Türkiye Ekonomisi-
nin de temel yapı taşlarından birini oluşturmaktadır. Bu nedenle bitkisel üretim, oldukça 
geniş bir üretici kitlesini ilgilendirmekte ayrıca gıda arzı ile doğrudan ilişkisi nedeniyle 
tüketici kesimini de ilgilendirmektedir. Bitkisel üretim dünyada olduğu gibi Türkiye nü-
fusunun beslenmesinde de büyük önem taşımanın yanında salt insan beslenmesinde de-
ğil, hayvan varlığının yem ihtiyacı da bitkisel üretimle karşılanabildiğinden bu yönüyle 
de önem arz etmektedir.

Türkiye gibi gelişmekte olan ülke ekonomilerinde tarımın nispi olarak daha düşük bir 
büyüme hızına sahip olması ve zamanla GSYİH’ya katkısının azalması söz konusu ol-
maktadır. Bunun olası nedenleri arasında; tarımsal ürünlerin özellikle gıda maddelerinin 
gelir elastikiyeti düşük oluşu, tarımda teknolojik gelişmenin daha yavaş olması nedeniyle 
bu sektörde ortalama verim de düşük kalması gibi faktörler yer almaktadır. Yine uzun dö-
nemde iç ticaret hadleri tarım kesimi aleyhine gelişmesi ve sermaye faktörü arzının göre-
celi olarak daha hızlı artmasıyla işgücü başına sermaye miktarı da yükselmektedir.

Diğer yandan, tüketim harcamaları içinde gıdaya ayrılan pay, gelir düzeyinin genel de-
ğişimiyle doğru orantılı olarak artış ya da azalış göstermediğinden tarım ürünlerine olan 
talebin gelir esnekliği de düşük olmaktadır. Tarımsal üretimde doğa koşullarının egemen 
olması nedeniyle, arz esnek değildir. Tarımsal üretimde temel üretim faktörü olan topra-
ğın (başka bir ifadeyle doğal kaynakların) sınırlı olması, üretim miktarını zorunlu olarak 
sınırlandırmaktadır.

Türkiye’de bitkisel üretim alanının %69’u tarla ürünleri, %19’u nadas alanları, %3’ü 
sebze üretim alanları, %5’i meyve alanları, %2’si zeytin alanları ve %2’si bağ alanları ola-
rak değerlendirilmektedir(TÜİK Tarım İstatistikleri 2016).

Çalışmamızda amaçlanan konular arasında, Türkiye’deki bitkisel üretimin mevcut du-
rumunun analizi (üretim, istihdam vb.), tarımdan kaçışa alınabilecek tedbirler, tarımın ülke 
ekonomisi içerisindeki ve dış ticaretindeki payı, bitkisel ürünlerin ülke ihtiyaçlarını karşı-
lamadaki yeterlilik düzeyleri gibi başlıkların yer alması planlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Bitkisel Üretim, Tarımsal Dış Ticaret, Tarımda Yeterlilik.
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PLANT PRODUCTION IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF TURKEY: 
CURRENT SITUATION AND EXPECTATIONS

Abstract

Plant production in Turkey constitutes one of the basic building blocks of the general 
Turkish economy as well as the agricultural sector. For this reason, plant production is 
concerned with a very large producer’s mass and it also concerns the consumer segment 
because of its direct relation with food supply. Just as crop production is in the world as 
well as in the nutrition of the Turkish population, it is important not only to feed human 
beings but also to feed the needs of animals as well as vegetable production.

In developing country economies such as Turkey, agriculture has a relatively lower 
growth rate and, over time, the contribution to GDP is reduced. Possible reasons include; 
Low income elasticity of agricultural products especially foodstuffs, low average produc-
tivity in this sector due to slower technological development in agriculture. In the long 
run, the amount of capital per manpower also increases with the relatively rapid increase 
in the supply of capital factors and the development of domestic commodities against the 
agricultural sector.

On the other hand, the elasticity of demand for agricultural products is also low be-
cause the share of food in consumption expenditures does not increase or decrease in di-
rect proportion to the general change in income level. Supply is not flexible, as natural 
conditions prevail in agricultural production. The limited amount of land (natural resources 
in other words), which is the main factor of production in agricultural production, neces-
sarily limits the amount of production.

In Turkey, 69% of the crop production area is evaluated as field crops, 19% fallow 
fields, 3% vegetable production areas, 5% fruit fields, 2% olive fields and 2% vineyards 
areas (TURKSTAT Agricultural Statistics 2016).

The aim of the study is to analyze the current state of crop production in Turkey (pro-
duction, employment, etc.), the precautions to be taken for agricultural escape, the share 
of agriculture in the country’s economy and foreign trade, and the sufficiency levels of 
crop products in meeting the needs of the country.

Key Words: Turkey, Plant Production, Agricultural Foreign Trade, Agricultural Suf-
ficiency.
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GEORGE ORWELL’IN DÜNYASI

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ertuğ YAVUZ

Yozgat Bozok Ün. Fen Ed. Fak.
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Özet

George Orwell’in çalışmaları siyasi bir ton almaktadır. Burma Günleri, yalnızca Bur-
ma’nın tarihsel geçmişinin bir anlatımı değil, aynı zamanda ülkenin kültürel ve sosyal 
özelliklerinin belirgin bir şekilde bulunduğu bir sosyolojik belgedir. Vahşi ormana kaçışı 
ve bu mekânı O’nun oyununun bir senaryo ayarı olarak seçmesi, kendi sırrına ve kutsal, 
orijinal Dünyasına ulaşma arzusunu destekler. Sunumum, manzara ve Emperyalist politi-
kayı eleştirmesiyle, gizli ve kutsal, kendine has Dünyası ve onun zihnini, engin zekasını 
gösteren işaretleri izleyecektir.

Anahtar Kelimeler: Birmanya Günleri, George Orwell, Siyaset, Gizli ve Kutsal 
Dünya, Yücelik

GEORGE ORWELL’S WORLD

Abstract

George Orwell’s works bear a political tone. Burmese Days is not only a narrative of 
Burma’s historical past, but a sociological document in which the cultural and social spec-
ificities of the country feature prominently. His escape into the jungle and his choice of 
this place as a setting for his play support his desire to reach His own secret and sacred 
original World. My presentation will trace the markers of the secret and sacred original 
World and the sublimity of His own mind through His use of landscapes and His criti-
cism of the imperialist politics.

Key Words: Burmese Days, George Orwell, Politics, Secret and Sacred World, Sublimity
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ MENTOR-
MENTİ İLİŞKİSİNE YÖNELİK ALGILARI: BİR METAFORİK ÇALIŞMA

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Hayri SARI

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

mhsari@nevsehir.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Nilgün DAĞ

Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
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Doç. Dr. Özden TAŞĞIN

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

otaskin@nevsehir.edu.tr

Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının “mentor-menti 
ilişkisi” kavramına ilişkin algılarının metaforlar aracılığıyla belirlenmesidir. Araştırma-
nın verileri, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Nevşehir Hacı Bektaş Veli 
Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi 
Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 180 öğretmen adayı ile Nevşehir ve Mersin il merke-
zinde görev yapan toplam 100 sınıf öğretmeninden elde edilmiştir. Veriler, açık uçlu an-
ket formları aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde nitel ve nicel yöntemler bir arada 
kullanılmıştır. Öğretmen adayları, mentor-menti ilişkisini en çok usta-çırak, anne-kız, an-
ne-oğul, öğretmen-öğrenci gibi metaforlarla betimlerken; sınıf öğretmenleri usta-çırak, 
ebeveyn-evlat, acemi-profesyonel gibi metaforlarla açıklamışlardır. Öğretmen adaylarının 
mentor-menti ilişkisi denilince akıllarına gelen ilk kelimeler tecrübe, fikir alışverişi, yar-
dım, rehberlik ve ast-üst ilişki olurken, sınıf öğretmenlerinin akıllarına gelen ilk kelimeler 
ise, deneyim ve tecrübe olmuştur. Mentor-menti ilişkisinde öğretmen adaylarının akılla-
rına gelen ilk kişi üniversite hocaları, ilkokul öğretmenleri, anne-baba ve staj hocaları-
dır. Öğretmenlerin mentor-menti ilişkisinde akıllarına gelen ilk kişi ise, ilkokul öğretmen-
ler, anne-baba ve müdürleridir. Öğretmen adaylarının mentor-menti ilişkisinde akıllarına 
gelen ilk olay staj okulundaki yaşantıları, ilkokul yıllarındaki yaşantıları ve üniversite 
eğitiminde öğrendikleridir. Öğretmenlerin mentor-menti ilişkisinde akıllarına gelen ilk 
olay staj günleridir. Sınıf öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının oluşturdukları meta-
forlar temel alındığında, mentor-menti ilişkisi birden fazla ve çoğunlukla benzer metafor-
larla açıklanmaktadır.

Anahtar sözcükler: Sınıf öğretmeni, öğretmen adayı, mentor, menti, metafor
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PRİMARY TEACHERS AND CANDİDATE TEACHERS’ PERCEPTİONS 
OF THE CONCEPT OF MENTOR-MENTEE RELATİON: A METAPHORİC 

STUDY

Abstract

The main propose of this study is to determine primary teachers and teacher candi-
dates’ mental images about concept of “mentor-mentee relation” via metaphors. This re-
search was carried out by participating of 100 primary teachers working in the city center 
of Nevsehir and Mersin and by participating of 180 teacher candidates studying at Nevse-
hir Haci Bektas Veli University, Mersin University and Kastamonu University Education 
Faculty Department of Primary Education in the 2016-2017 academic year. The research 
data were collected by an open-ended questionnaire. Qualitative and quantitative meth-
ods were used together to analyze of the data. Teacher candidates explained the concept 
of mentor-mentee relation via some metaphors such as master-apprentice, mother-daugh-
ter, mother-son, teacher-student. Primary teachers explained the concept of mentor-mentee 
relation via some metaphors such as master-apprentice, parent-son, novice-professional. 
The first words that come to the minds of the teacher candidates about the mentor-menti 
relation are experience, exchange of ideas, help, counselling and line relationship. The 
first words that come to the minds of the primary teachers about the mentor-menti relation 
is experience. The first person that come to the minds of the candidate teachers about the 
mentor-menti relation are academics, primary teachers, parents and practicum teacher. 
The first person that come to the minds of the primary teachers about the mentor-menti 
relation are primary teachers, parents and school manager. The first event that come to 
the minds of the candidate teachers about the mentor-menti relation are experiences in 
practice schools, experiences of primary school years and information they learned during 
university education. The first event that come to the minds of the primary teachers about 
the mentor-menti relation is practice days. Based on metaphors created bycandidate teach-
ers and primary teachers, it is seen that the mentor-menti relation is explained with more 
than one and generally similiar metaphors.

Key Words: primary teacher, teacher candidate, mentor, mentee, metaphor
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EVLİYA ÇELEBİ’NİN GÖZLEMLERİNDE İPEK YOLU GÜZERGÂHINDAKİ 
ANADOLU ŞEHİRLERİ

Doç. Dr. Mehmet KAYA

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Evliya Çelebi Osmanlı Devleti’nde Türk gezginler arasında adı en çok bilinenler ara-
sında yer almaktadır. Bu onun hem uzun bir yolculuk yapması yanında, gözlemlerinin akı-
cılığı bakımından da önemli bir yer tutmaktadır.

Evliya Çelebi (1611-1682) yılları arasında yaşamış olup ömrünün büyük bir kısmını 
gezilerine ayırmıştır. Bu anlamda dönemin dünyasının önemli bir kısmını gezmiştir. Do-
ğudan batıda Avrupa’nın en uzak köşelerine kadar bu gezilerini sürdürmüştür.

Bu bildiride öncelikle Evliya Çelebi’nin doğuda ipek yolunun en uzak köşelerine kadar 
seyahatlerinden başlanarak, bu gözlemlerin ağırlıklı olarak Anadolu üzerindeki gözlemle-
rine yer verilecektir. Çelebi’nin anlatımları her ne kadar mübalağalı olsa da döneminin göz-
lemlerini onun kadar ayrıntılı anlatan başka bir Osmanlı seyyahı bulmak gerçekten zordur.

Bildiride ipek yolu güzergâhı üzerindeki Anadolu şehirlerinin sosyal ve ekonomik du-
rumları ele alınacaktır. Bu şehirlerin 17.yüzyıl ortaları itibariyle var olan durumları belirtil-
meye çalışılacaktır. Bu durum dönemin mevcut Osmanlı kaynakları ile özellikle demog-
rafik yapı bağlamında, irdelenmeye çalışılacaktır. Dönemin gözlemleri ile Osmanlı arşiv 
kaynakları arasında bağ kurularak gözlemlerin geçerliliği veya bu gözlemlerdeki eksik-
likler karşılaştırmalı olarak belirtilmeye çalışılacaktır. Böyle bir metodolojik yaklaşımın 
bildirinin amacını daha da kuvvetlendireceği şüphesizdir.

Anahtar Kelimeler: Evliya Çelebi, İpekyolu, Anadolu.
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AHMED PAŞA DİVANI’NDA UYKU KAVRAMININ KULLANIMI ÜZERİNE 
BİR DEĞERLENDİRME

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Kocaeli Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

dr.mehmetozdemir14@gmail.com

Uyku, insanların temel ihtiyaçlarından biridir ki insanlar uyku sayesinde dinlenir, bü-
yür, gelişir. Aslında fizyolojik bir durum olan uykunun, kültürümüzde birçok farklı yö-
nüyle kullanıldığı görülmektedir. Dalgınlık münasebetiyle ortaya çıkan uyuşukluk için gaf-
let uykusu (hâb-ı gaflet), hafif ve çabuk uyanılabilen uykuyu ifade eden tavşan uykusu 
(hâb-ı hargûş), kolay kolay uyanılamayan ağır uyku için taş uykusu veya hâb-ı girân, uyku 
ile ölüm ilişkisini ifade eden ecel uykusu (hâb-ı ecel) bu kullanımların başlıcalarıdır. 15. 
yüzyılın önemli şairlerinden Ahmed Paşa’nın Divanı’nda da uykunun bu ve benzeri kul-
lanımlarına genel olarak âşık ve sevgili düşünce alanları bağlamında rastlamak mümkün-
dür. Bu bildiride Ahmed Paşa Divanı’nda uykunun kullanım özellikleri örnek beyitler ışı-
ğında değerlendirilerek bir sınıflandırma dâhilinde verilmeye çalışılacaktır.

Anahtar kelimeler: Ahmet Paşa, Klâsik Edebiyat, Uyku
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TANZİMAT ROMANLARINDA KURMACA- GERÇEK İKİLEMİ

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZGER
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Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, m.ozger@hotmail.com

Tanzimat romanları, Türk romanının gelişiminin ilk evresini oluşturur. Bu dönemin 
romanları sonraki dönem romanları için örneklik teşkil eden romanlar olur. Tanzimat ro-
manının dikkat çeken özelliklerinden birisi, başkişilerin büyük çoğunluğu hayat-kitap iki-
lemine düşerek başarısız olurlar. Araba Sevdası’nda Bihruz Bey; İntibah’ta Ali Bey; Ser-
güzeşt’te Celal Bey; Felatun Bey ile Rakım Efendi’de Felatun; Zehra’da Zehra kitap ve 
hayat ikilemini yaşarlar. Kurgu ile gerçek arasındaki uçurum, roman kişilerini kimi zaman 
trajik kimi zaman da trajikomik bir sona doğru sürekler. Araba Sevdası’nda Bihruz Bey, 
okuduğu dinlediği yarım yamalak romanların etkisiyle Periveş Hanım’a âşık olur. Peri-
veş Hanım’a olan aşkı tamamen romantik romanların klişelerinin birer karikatürüdür. İnti-
bah romanında Ali Bey’in durumu da Bihruz’dan çok farklı sayılmaz. Ali Bey, babası ta-
rafından yetiştirilir, iyi bir okuyucudur ancak hayat tanımaz, hayatı romanlardan bilir. Ne 
var ki gerçek hayat kurmacadan çok farklıdır. Sergüzeşt’in Celal Bey’i yurtdışında eğitim 
alır, bir paşa çocuğudur. O da hayatı kitaplardan öğrenmiştir. Romantik roman klişelerinin 
etkisi Celal Bey’in Dilber’in satılmasından sonraki davranışlarında etkili olduğu görülür. 
Kurmaca ve gerçek ikilemi onu, trajik bir sona götürür. Felatun Bey ile Rakım Efendi’nin 
Felatun’u da hayatı, Bihruz gibi okuduğu yarım yamalak roman klişelerine göre yaşamak 
ister, o da hayat karşısında başarısız olur. Zehra romanında Zehra, okuryazar bir kadındır 
ve intikam almak için yaptıklarının bir bölümünü okuduğu romanlardan esinlenerek yapar.

Erken dönem Türk romanının sorunsallarından biri olan taklit unsuru, kurmaca- ger-
çek, roman-hayat ikileminde taklit arzuya dönüşür. Başkişiler, okudukları romanları tak-
lit ederek kendi gerçeklerinden koparlar ve trajik bir sona sürüklenirler.

Anahtar Kelimeler: Tanzimat romanı, kurmaca-gerçek ikilemi, taklit arzu
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Özet

Baş döndürücü bir hızla gelişen teknoloji, toplumsal hayatı birçok yönüyle değiştirip, 
dönüştürmektedir. Teknolojik gelişmelerin en çok etkilediği alanlarında başında ise iletişim 
sektörü gelmektedir. Bilgisayar ve internet odaklı yaşanan bu gelişme, medyayı doğrudan 
ve dolaylı olarak etkilemektedir. Günümüzde bilgilerin sayısal olarak kodlandığı, bilgile-
rin aynı anda dünyanın her yerine aktarıldığı bir iletişim ağı bulunmaktadır. Radyo, tele-
vizyon ve basılı yayınlar arasındaki ayırımı ortadan kaldıran bu ağlar sayesinde; hareketli 
görüntüler, radyo programları ve basılı yayınlar; elektronik ortamda daha hızlı ve düşük 
maliyetle ve üstelik daha geniş kitlelere dağıtılabilmektedir. Gelişen bu teknoloji olgusu, 
medya-tüketici ilişkisi, haber ve yorum anlayışı, haber ve bilgilerin sunumu, pazarın ni-
teliği ve niceliğini de köklü değişikliklere uğratmıştır. Ancak medya sektöründe yaşanan 
bu değişimlerin, Türk yazılı yerel medyasına yansıma biçimi, gecikmeli, yavaş ve sınırlı 
olmuştur. Bu çalışmada ise, Türkiye’deki yerel gazetelerin, tarihsel gelişimleri ile birlikte 
iletişim alanındaki değişimlerden etkilenme biçimleri tartışılmıştır. Ayrıca yerel gazetele-
rin, düşük maliyet ve geniş kitlelere ulaşma fırsatı sunan internet ve sosyal medya tekno-
lojilerini kullanma duyarlılıkları değerlendirilmiş olup, bu gelişmelerin gazete tirajlarına 
olan etkisi sorgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kitle İletişim Araçları, Yeni Medya, Sosyal Medya, Yerel Medya
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THE IMPACT OF DEVELOPMENTS IN COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES ON LOCAL MEDIA

Abstract

Technology that develops at a dizzying pace changes and transforms social life in 
many ways. One of the main areas that technological developments affect is the commu-
nication industry. This computer and internet oriented development has direct and indi-
rect impact on the media. Today, there is a communication network where information is 
encoded numerically and transmitted throughout the world at the same time. Thanks to 
these networks, which remove the distinction between radio, television and printed pub-
lications, video images, radio broadcasts and printed publications can be distributed elec-
tronically, faster, with a lower to wider audiences. This phenomenon of developing technol-
ogy has brought about radical changes in the media-consumer relationship, understanding 
of news and commentary, presentation of news and information, and quality and quantity 
of the market. However, such changes in the media sector have reflected in the Turkish 
local printed media in a delayed, slower and limited way. In this study, historical devel-
opment of local newspapers in Turkey and the way how they are influenced by changes 
in the area of communication are discussed. Furthermore, the study evaluates the sensi-
tivity of local newspapers to use internet and social media technologies which offers low 
cost and opportunity to reach wider audience, and investigates the impact of such devel-
opments on newspaper circulations.

Key Words: Mass Media, New Media, Social Media, Local Media
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FRANSIZCANIN RENGİ: ÖGRETMEN ADAYLARININ YABANCI DİL 
OLARAK FRANSIZCAYA DAİR METAFORİK ALGILARI
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Günümüzde İngilizce her ne kadar bir dünya dili (lingua franca) olarak kabul görse 
de yabancı dil olarak Fransızcanın tarihine bakıldığında bu dilin Türkler için ayrıcalıklı 
bir yere sahip olduğu görülmektedir. Öğrenilmesinin İngilizceye nazaran zor olması, daha 
çok elitler arasında ve diplomasi çevrelerinde konuşulan bir dil olması ve de edebi yönü 
sebebiyle aslında toplumumuzun bugün bile bu dili konuşanlara karşı büyük bir saygı ve 
hayranlık duyduğu söylenebilir. Osmanlının son dönemleri ve Cumhuriyetin ilk yılların-
daki eski görkemini kaybedip, günümüzde Türk eğitim sisteminde yabancı dil olarak İn-
gilizce ve Almancadan sonra üçüncü bir dil olarak kabul görmesi gerçeğine rağmen, yu-
karıda belirtildiği gibi bu dil, Türk toplumu nezdinde bugün bile özel bir yere sahiptir. 
Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük anakentlerde bu dilde eğitim veren köklü 
ortaöğretim ve yükseköğretim kurumları bulunmaktadır.

Olgubilim (fenomonoloji) desenli olarak yapılandırılan bu nitel çalışmada, Gazi Üni-
versitesi Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin yabancı dil olarak Fransızcaya 
dair algılarını renk metaforu aracılığıyla belirlenmesi ve bu metaforların (renklerin) seçi-
liş nedenlerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Metaforlar, zihindeki soyut ve belir-
siz duyguların ve düşüncelerin somutlaştırılması için kullanılırlar. Bu düşünceden hare-
ketle, öğrencilerin eğitimleri süresince bu dile dair algı, düşüncelerinin neler olduğunu, 
kısacası bu dile dair kafalarında nasıl bir resim oluşturdukları belirlenmeye çalışılacaktır.

Araştırmanın çalışma grubu 2016-2017 Bahar yarıyılında bu anabilim dalında lisans 
1. ve 4. sınıf düzeyinde öğrenim gören 80 gönüllü katılımcı öğrenciden oluşmaktadır. Öğ-
rencilerin yabancı dil olarak Fransızca kavramına ilişkin metaforik algıları Size göre Fran-
sızca bir renk olsaydı, bu renk ne olurdu ve niçin bu renk olurdu? yapılandırılmış yarı-a-
çık uçlu sorusuyla elde edilmiştir. Metaforun (rengin) ne olabileceği ne renk soru sözcük 
öbeğiyle belirlenmeye çalışılırken Niçin soru ifadesi ile de metafor olarak tanımlanan ren-
gin neden seçildiğinin arka planına ilişkin algıya/değerlendirmeye ulaşılmıştır. Verilerin 
analizinde ise içerik analizi tekniği kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Fransızca, Fransızca öğrencileri, Renk, Algı, 
İçerik analizi
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THE COLOUR OF FRENCH LANGUAGE: THE METAPHORICAL 
PERCEPTIONS OF PROSPECTIVE TEACHERS ON FRENCH AS A 

FOREIGN LANGUAGE

Abstract

Even though English is accepted as a lingua franca today, when we look at the history 
of French language, we see that French language has a distinguished place in Turkey. Ac-
tually, it can be said that even today, our society respects and admires people who speak 
this language since learning it is more difficult comparing to English, it is mostly spoken 
by elites and diplomats, and because of its literature value. Despite the fact that it has lost 
its old glory after the final days of Ottoman Empire and the beginning years of Turkish 
Republic, and it is accepted as a third language in modern Turkish education system af-
ter English and German, this language, as mentioned above, still has a special place in 
Turkish society. Especially in metropolises such as Istanbul, Ankara and Izmir, there are 
well-established secondary schools and higher education institutions.

In this qualitative study that is based on phenomenological method, it is aimed to in-
terpret Gazi University Division of French Language Education students’ perception of 
French as a foreign language through colour metaphors and to reveal the reasons for se-
lecting these metaphors (colours). Metaphors are used to embody abstract and ambigu-
ous feelings and thoughts. With this thought in mind, we will try to determine what stu-
dents’ perceptions and thoughts through their education are, in other words what kind of 
a picture they formed in their heads related to this language.

The study group of the research consists of 80 volunteers who are 1st and 4th year 
undergraduate students in this department during Spring Semester 2016-2017. The met-
aphorical perceptions of students on French as a foreign language were obtained in re-
sponse to this half open-ended question: If French language was a colour, what colour 
do you think it would be and why? While the metaphor itself was tried to be determined 
with the what colour do you think it would be phrase, the statement why questioned the 
reasons behind this perception/judgement. The Content analysis method has been used in 
the process of data analysis.

Key Words: French as a Foreign Language, French language students, Colour, Per-
ception, Content analysis
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Geç dönem Romalı yazarları Gotları yerleştikleri yerlere çabuk uyum sağlayabilen 
bir kavim olarak tanımlamış; Karadeniz’in kuzeyine yerleşmeleri konusunda detaylı bil-
giler vermişlerdir. Buraya yerleşen Gotlar Olbia’da yerleşik olan ve Grek-Roma kültü-
rünü bünyesinde yoğun bir şekilde hisseden bölge insanları vasıtasıyla onların yüksek 
medeniyet seviyesi ile temasa geçmişlerdir. Yerleştikleri bölgedeki en önemli kentlerden 
bir tanesi Olbia idi. Olbia kenti tarihin önemli bir bölümünde Yunan Kolonisi olarak kal-
mış ve yaklaşık olarak İ.Ö IV. Yüzyıldan itibaren yüksek bir medeniyet seviyesi ile diğer 
Kırım bölgesinde şehirlerden fark arz etmekteydi. Elbette bölgeye gelen Gotlar yoğun ti-
caret hayatının farkına vardılar ve bu sebeple pek çok ticaret malı Gotların etkili olduk-
ları geniş bölgede dolaşıma girdi. Gotların yaklaşık olarak Baltık Denizi kıyılarından Kı-
rım’a kadar olan bölgede geniş bir ticaret ağı kurduğu tarihi kaynaklarda yer almaktadır. 
Gotlar bölgeye yerleştiklerinde mevcut olan ancak kesintiye uğramış geniş ticaret ağını 
devraldılar ve bu sistemi devam ettirdiler. Kullanılan ticari mallar ise ağırlıklı olarak şun-
lardı: Şarap, kıymetli mücevherler, seramikler ve Gotların uzmanlaştıkları Got kılıçları idi.

Tebliğimizdeki temel amaç İpek Yolu’nun en önemli güzergâhlarından birisi olan Kı-
rım hattına yerleşen Gotların bölgeye yerleşmelerinden itibaren uğraştıkları ticarete ve kul-
landıkları Baltık kıyılarına kadar olan güzergâha ışık tutmak olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Gotlar, Kırım, İpek Yolu, Ticaret.
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KING ERMANARİC PERİOD GOTH’S TRADE NETWORK
AND THE CRİMEA

Abstract

Late Roman writers identified the Goths as a place where they could quickly adapt 
to their place; They gave detailed information about the settlement of the Black Sea to 
the north. The Goths who settled here passed through their high civilization level through 
the people of the region, who reside in Olbia and feel intense in the Greek-Roman cul-
ture. Olbia was one of the most important cities in the region. Olbia city has remained as 
a Greek colony in an important part of history and it is about IV. From the beginning of 
the century, it reached a high level of civilization and was different from other cities in 
the Crimean region. Of course, the Goths who came to the region were aware of the in-
tense trade life, and for this reason many commodities entered the vast territory where 
the Goths were influential. The Goths are located in historical sites where they have es-
tablished a large trade network in the region from the Baltic Sea coast to the Crimea. The 
Goths took over the large but broken trade network that existed when they settled in the 
region and continued this system. The commercial commodities used were mainly: wine, 
precious jewels, ceramics, and Got’s swords, specializing in Goths.

The main objective of our presentationsis to shed light on the trade that the Goths set-
tled on the Crimean line, one of the most important routes of the Silk Road, from the set-
tlement of the region to the trade and the routes to the Baltic shores they used.

Key Words: Goths, Crimea, Silk Road, Trade.
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Abstract

In this paper we show that the system of difference equations 

, 

 , , where the sequences 
and initial values  are 

non-zero real numbers, can be solved in the closed form. For the case when all the se-
quences are constant we describe the asymptotic 
behavior and periodicity of solutions of above system is also studied.

Key Words: system of difference equation, asymptotic behavior
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Abstract

In this paper we show that the system of difference equations 

 ,  , 
, where the sequences  

and initial values  are non-zero real numbers, can 
be solved in the closed form. For the case when all the sequences 

are constant we describe the asymptotic behavior and periodicity of 
solutions of above system is also studied.

Key Words: closed form solution, difference equation
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ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE WITTGENSTEIN PERSPEKTİFİ
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Devletlerin dış politika davranışı olarak benimsedikleri siyasaların, söylem ve eylem 
olarak analizi dış siyasetin çözümlemesi olduğu kadar, devletlerin siyasa tercihlerinin ya-
pısal boyutu, karmaşık bir kültür, tarih ve sembolizm derinliği taşımasından dolayı, salt 
dış politika davranışının ötesine geçebilmektedir. Dış siyaseti tanımlamakta kullanılan dilin 
içermiş olduğu anlam kurgusu veya sembolik ifade veya davranışlar, dünyanın nesnelerle 
kurgulandığı önermesinde olduğu gibi devletlerin dış siyasetinde gerçeklik ile kurgusal dil 
arasındaki ilişkisellik boyutu olarak analiz konusu olarak değerlendirilebilir. Uluslararası 
İlişkilerde tarihsel süreçte dış siyaset analizlerinin geçirmiş olduğu aşama ve düşünsel bi-
rikimin, birim aktör devlet düzeyinden analize konu olan devlet dışındaki âmillerin siyasa 
oluşumu üzerindeki etkileri ve siyaset oluşum sürecindeki birimlerin etkileşiminin çözü-
müne doğru evrilen kuramsal ve felsefi çözümlemeler içerdiği görülmektedir. İşte bu nok-
tada Wittgenstein’ın dil üzerine yaptığı çalışmalara dayanılarak, ortaya koyduğu düşün-
sel birikimin, dil, dil ile nesne veya olay ile dil arasındaki anlam ilişkisinin oluşumunda 
dilin kurgusunun analizi, devletin dış siyasetinin oluşumu ile bu oluşumu anlam görün-
güsü ile çevreleyen dile ve bu dilin taşıdığı anlam boyutu arasındaki ilişkiye dair çözüm-
leyici bakış, devletlerin ve toplumların davranışlarını anlamlandırmada yeni bir bakış açısı 
sunabilir mi? İşte devletlerin dış siyaset analizleri bu noktada İnşacı teori ötesine varabi-
len bir düşünsel uzama sahip olsa da, Wittgensteincı bir bakışla analiz konusu yapılabilir.

Anahtar Kelimeler: Wittgenstein, uluslararası ilişkiler, dış politika, dış politika analizi
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A WITTGENSTEIN PERSPECTIVE ON INTERNATIONAL RELATIONS

Abstract

The rhetorical and acting analyse of the policy which has been applied by the State’s 
as a foreign policy behaviour is an investigation of a foreign policy and the constitutional 
dimension of the policy choices of the states has overreached a salt foreign policy be-
haviour of a State by the cause of it represents the profound of a complexive culture, the 
history and symbolism. It can be considered as a matter of analysis as the dimension of 
the relationship between reality and fictional language in the foreign policy of the states, 
as in the case of meaning conception or symbolic expression or behavior, which includes 
the language used to describe the foreign policy, as the idea that the world is constructed 
as objects.

It has been seen that the stage and the intellectual accumulation of the analysis of the 
foreign policy in the historical process of the International Relations includes the theoret-
ical and philosophical solutions which are transforming a solution of the interaction on 
the structuring a policy and applying a foreign policy of the unique state as a actor and 
agents as nonstate actors on the political formation and the politics formation processes. 
At this point, the analysis of the linguistic conception in the formation of the relation be-
tween the intellectual accumulation, the language, the language and the meaning between 
the object and the event and the language, based on the works Wittgenstein has made on 
the language, and the formation of the foreign policy of the state, The analytical view of 
the relation between the dimension of meaning and the dimension of meaning can pres-
ent a new perspective in terms of the behavior of states and societies? The analysis of 
states’ foreign policy at this point can have an intellectual extension beyond the construc-
tivist theory, but a Wittgensteinian analysis can be made.

Key Words: Wittgenstein, international relations, foreign policy, foreign policy analysis
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İPEKYOLU SISTEMINE DAHIL TÜRK HALKLARINDA MODERN EGITIM 
REFORMLERI VE BATI « YA ENTEQRASYONDA DISTANT EGITIM

Metanet MEMMEDOVA
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Egitim bölümü, Bakü.

Eski uygarlık ve kültüre sahip olan türk halkların çeşitli zamanlarda kendine özgü eği-
tim sistemleri olmuştur. Yeni tip okulların açılması, yüksek nitelikli kardların yetiştirilmesi 
alanında ciddi değişiklikler çeşitli uluslarda farklı şekilde ortaya çıkmıştır. Bu dönemden 
itibaren okuma kaldırmak devlet politikasının öncelikli yönü olmuş, kısa zamanda geniş 
okullar ağının oluşturulması, ilköğretim eğitimde icbarilik elementlerinin onaylanması 
nüfusun büyük bir kısmının eğitim sürecine dahil edilmesine zemin yaratmıştır. Maka-
lede amacımız ipekyolu sistemine dahil Türkçe konuşan halkların dünya kültürüne ka-
vuşmasını, bilimin öncü başarılarının genç nesle bir biçimde aktarılması, onun mobilite, 
farklı alanlarda öncü bilimsel ideyalarla olgunlaşmış ve gelişmiş dünya dillerini benim-
semiş yüksek intellektli milli kadrolar hazırlanması imkanını açıklamaktan ibarettir. Hem 
de Avrupa ve Amerika eğitim sistemlerinde mevcut eğitim modellerinin, distant tehsilin, 
metotların uygulanması ve karşılaştırmalı analizi, her ülke için kendi kendini ne dere-
cede doğrultması prensiplerini incelemek, yazının amacıdır. Eğitim alanında ilişkilerinin 
ilk okuldan başlanılması, üst sınıf öğrencilerinin eğitimlerini sürdürmek için çeşitli Türk 
dilli devletlere gönderilmesi, bugünki zaman düzleminde, bence, bağımsızlık elde eden 
tüm Türk dili konuşan devletleri düşündürmelidir. Bele takdirde Türk dili konuşan dev-
letler birbirinin öğretim sistemini öğrenip izleyebilirler. Türkiye Cumhuriyeti’nin Türkçe 
konuşan ülkelerde eğitim alanında büyük çalışmaları vardır. Türkce konuşan halklar tek 
bir ağacın intişar bulan dallarıdır, onların hepsinin bir ortak çekirdek, yakın ve benzer ge-
lenekleri, ulusal-geleneksel değerleri mevcuttur. Bu açıya dayanarak, kültürel ilişkilerin 
genişlemesi ile beraber, Türk halklarının ortak değerlerini oluşturmak, esas da eğitim ve 
bilim alanını öncelikli alana çevirmek önümüzde duran en önemli konulardan degil mi? 
Bu alanda tarihi İpekyolunda uzun bir yol geçen Türk halklarının Batıya entegrasyonu ve 
modern eğitim reformelerıne katılmaları makalede tartışılacaktır.

Anahtar kelimeler: milli değer, eğitim, entegrasyon, bağımsızlık
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MODERN EDUCATİON REFORMS İN TURKİSH PEOPLES İNCLUDED İN 
THE SİLKROAD SYSTEM AND DİSTANT EDUCATİON İN ENTHUSİASM 

TO THE WES

Abstract

Ancient civilizations and culture with these peoples at various times has been its own 
education systems. The opening of a new type of school, training of highly qualified var-
ious serious changes in the field of international card in different ways. During this pe-
riod there have been read from the direction of Government policy to remove the prior-
ity, the creation of a network of large schools in a short period of time, approval of the 
elements of compulsory in primary education a large part of the training of the popula-
tion to be involved in the process had created the ground. In the article we aim to restor-
ing the world culture of the peoples who speak Turkish included in the silkroad system, 
pioneering achievements of science in a way that is transferring the young generation, its 
mobility, with the leading scientific ideas in different areas, ripe and the developed world 
have adopted their language high intelligent preparation of national positions is to an-
nounce the opportunity. Both European and American education systems, existing edusa-
tional models, distant education, comparative analysis of the implementation of the meth-
ods and the effectiveness of one’s self for each country pointing to practice the principles, 
the aim of writing. associated in the field of education should be started from the first 
school, upper-class students to resume their training to be sent to various Turkish multilin-
gual State, today in the plane of time, I think, that independence should make all Turkic 
speaking States. So if the Turkic speaking States learn the teaching system. The Republic 
of Turkey Turkish-speaking countries there are large in the field of education studies. En-
glish-speaking peoples who find a single tree branches, all of them public dissemination 
core, close and similar traditions, national and traditional values. Based on this angle, to-
gether with the expansion of cultural ties, based on common values of the Turkish people 
also create, education and science field on turn in front of the priority field of the most 
important issues? This article will discuss the Turkish people’s integration into the West 
and the modern education reforms that have taken a long way in the historical Silk Road.

Key Words: national value, education, integration, independence
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Amaç: Sağlık kurumlarında yaşlılarla birlikte çalışan yardımcı personelin yaşlıya yö-
nelik tutumları verilen hizmetin kalitesini etkileyebilmektedir. Bu çalışmada, yaşlıların yar-
dımcı personele uyguladıkları psikolojik istismarın yaşlıya yönelik tutumlarına olan etki-
sini ortaya koymak amaçlanmaktadır.

Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma, Süleyman Demirel Üniversite Hastanesinde 
çalışan 160 yardımcı personel ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında, Kişisel Bilgi 
Formu, araştırmacılar tarafından ilgili literatür taranarak oluşturulan soru formu ve Yaş-
lıya Yönelik Tutum Ölçeği (KOAP) kullanılmıştır. Veriler, SPSS istatistik programında 
değerlendirilmiş, frekans ve t testi kullanılmıştır.

Bulgular: Katılımcıların %61,9’u kadın ve yaş ortalamaları 36,5062±5,561’dir. 
%28,3’ü 6-11 yıl olmak üzere hastanede görev yapmaktadır. %79,4’ü 65 yaş üzeri bi-
reyle aynı evde yaşadığını belirtmiştir. Yardımcı personellerin KOAP toplam puan orta-
laması 124,2562±10,12 olup, personellerin yaşlıla ra yönelik tutumlarının olumlu olduğu 
saptanmıştır. Yaşlılar ın personele uyguladığı istismar d urumunun (azarlama, eleştirme, 
tehdit etme, yok sayma, sözünü kesme, imalarla rahatsız etme, gülünç duruma düşürme, 
söylentiler yayma, çabalarını yetersiz görme vb.) yaşlıya yönelik tutumu etkilemediği sap-
tanmıştır (p>0,05).

Sonuç: Yardımcı personellerin yaşlılara ve yaşlanmaya karşı olumsuz tutumları, yaş-
lılara sağlanan sağlık hizmetlerinin verimliliğinin ve kalitesinin düşmesine neden olabil-
mektedir. Bu nedenle, sağlık bakım hizmetinde çalışanların tutumlarının tanımlanması, 
yaşlı insanların sağlık bakım kalitesini artırmak ve yaşlılara karşı olumlu davranışları teş-
vik etmek açısından önemlidir

Anahtar Kelimeler: Yardımcı personel, Psikolojik istismar, yaşlıya yönelik tutum
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THE EFFECT OF THE PSYCHOLOGICAL ABUSE OF ELDERLY ON THE 
ATTITUDE TOWARD THE OLD IN HEALTH INSTUTIONS: ASSİSTANT 

STAFF SAMPLE

Abstract

Aim: In health instutions, the quality of the service may be affected by the attitude to-
wards the elderly of assistant staff working with the oldies. In this research, it is aimed to 
establish the effect of the attitudes toward the old which is caused as a result of psycho-
logical abuse toward the assistant staff of the old.

Method : This descriptive research was carried on with 160 assistant staff working 
in Suleyman Demirel University Hospital. To get the data, Personal Information Form, 
question form prepared by the researchers by searching the related literature and Attitude 
Scale Toward Elderly (KOAP) were used. Data were evaluated by SPSS statistics pro-
gramme, periodicity and t test were used.

Findings: % 61,9 of the participants are women and avarage age is 36,5062±5,561. 
%28,3 of them have worked in hospitals for 6-11 years. %79,4 stated that they live in 
the same house with a person over 65. KOAP total point avarage of the assistant staff is 
124,2562±10,12, the positive attitude of the assistant staff toward eldery is noticed.The 
abuse fact toward the staff of elderly (rebuke, criticizing, threating, ignorance, interrup-
tion, disturbing with innuendos, falling into ridiculous stuation, gossiping, neglecting the 
efforts etc.) do not affect the attitude toward elderly.(p>0,05).

Result: Negative attitudes of the assistant staff toward eldely and ageing may cause 
the decrease in usefullness and quality of the nursing sevices. So, it is necessary to define 
the attitudes of the staff working for nursing servise in order to increase nursing service 
quality of elderly and to encourage possitive behaviours toward the old.

Key Words : Assistant staff, Psychological abuse, attitude toward elderly.
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Amaç: Yaşlı istismar ve ihmalinin boyutunun belirlenmesi, mağdur yaşlılara gereken 
yardımın sağlanması ve sosyal politikaların oluşturulması açısından önemlidir. Bu çalış-
mada kullanılan, yaşlıya yönelik ihmal ve istismarla ilgili verilerin elde edilmesi süreciyle 
birlikte, konuyla ilgili verilerin tartışılması ve çöz üme yönelik bazı önerilere değinilecektir.

Yöntem: Çalışmanın verileri, sistematik inceleme yöntemiyle elde edilmiştir. Konuyla 
ilgili çalışmaları değerlendirmek için dört adımlı tarama stratejisi kullanılmıştır.

İlk olarak, 18. 07. 2017 tarihine kadar tıp ve sosyal bilimler alanında olmak üzere 6 
veri tabanı taranmıştır. İkinci olarak, her bir yayının referans listesi taranmıştır. Üçüncü 
olarak, G  oogle, W HO, Türkiye İstatistik Enstitüsü, Adalet Bakanlığı ve Adli Tıp Kuru-
munun web tabanları taranmıştır. Dördüncü adımda da, yayınların başlıkları ve özetleri 
değerlendirilmiştir. Veriler bilgisayar ortamında, istatistik programı ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Yayınların %21,7’si; yaşlı istismar ve ihmal konusunda bilgi vermek (%80), 
adli sonuçlarını değerlendirmek (%10) ve yaşlı istismarı konusunda yapılan çalışmaları 
değerlendirmek (%10) amacıyla derleme türünde yazılmıştır. Yayınların %34,8’i yaşlı-
larda t ravmaya bağlı yaralanma ve ölüm sıklığını, %26,1’i istismara uğrama durumunu 
ve %17,4’ü yaşlı istismarına ve ihmaline yönelik algı/düşünceleri belirlemektedir.

Sonuç
Türk iye’de,  ka mu kuruluşlarından Türkiye İstatistik Enstitüsü, Adalet Bakanlığı ve Adli 

Tıp Kurumunun web tabanlarında yaşlı istismarına, ihmaline yönelik verilerin bulunma-
ması konunun boyutunun belirlenmesinde önemli bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bu neden le kesitsel tipte yapılan yayınların bulguları, bu çalışma için, yaşlı istismarı ve ih-
maline yönelik veri sağlamasına yardımcı olmuştur. Yaşlıların istismara uğrama düzeyini 
gösteren yayınların bulgularına göre, yaşlı is   t  ismarı v e ihmali sorununun artış eğilimi gös-
terdiği, yakın gelecekte bunun önemli bir toplumsal sorun haline geleceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı,İstismar, Yaşlı İstismarı
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ABUSE AND NEGLECT OF THE ELDERLY IN TURKEY

Abstract

Aim: It is important to determine the extent of elder abuse and neglect, to provide 
necessary support for elder victims, and to introduce social policies accordingly. Sugges-
tions on identifying a data collection process to analyze elder abuse and neglect, how to 
discuss data, and some further suggestions are provided.

Methodology: Data of this study was collected throughout the systematic analysis. 
A four stage review strategy was used to consider and evaluate regarding studies. First, 
six databases on medicine and social sciences were queried up until the date of June  18, 
2017. Second,the reference list of each publication was reviewed. Third,the websites of 
Google, WHO, the Turkish Statistical Institute, the Ministry of Justice and the Council of 
Forensic Medicine were queried. Fourth,the publications were analyzed subtitles and ab-
stracts of the publications were evaluated. Second,   the publicat ions which were useful to 
conduct this study, were determined, and full-texts were viewed. The data was analyzed 
using a statistical software.

Finding s
21.7% of publications were collected works to inform on abuse and neglect of the el-

derly (80%), to a ssess judicial outcomes (10%) and review previous studies on  the elder 
abuse (10%).34.8% of publications were to determine the frequency of trauma related in-
jury and death, 26.1% of them determined elderly  abuse and 17.4% of them defined the 
perceptions/thoughts on abuse and neglect of the elderly.

Conclusion
In Turkey, there is no data found regarding elder abuse or neglect on the websites of 

the public insti tutions of the Turkish Statistical Institute, the Min istry of   Justice and The 
Council of Forensic Medicine.This is a serious barrier to defining the extent of abuse and 
neglect of the elderly. Therefore, the data was provided through the finding s of cross-sec-
tional studies on abuse and neglect of the elderly. Findings of research presenting the level 
of elder abuse suggest that there is an increase in elder abuse and neglect, this will be con-
sidered a serious  social pro blem in the near future.

Key Words: The oldies, Abuse, Elderly Abuse
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HASTA-YAŞLI REFAKATÇİLİĞİ KURSUNA KAYITLI KURSİYERLERİN 
YAŞLI İSTİSMARINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ
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AMAÇ: Isparta ilinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Hasta-Yaşlı Refakat-
çiliği kursuna kayıtlı kursiyerlerin yaşlı istismarına yönelik düşüncelerinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır.

YÖNTEM: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu çalışma, Isparta ilinde Hasta- Yaşlı Refa-
katçiliği kursunakayıtlı 108 kursiyer ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında, araştırma-
cılar tarafından ilgili literatür taranarak soru formu oluşturulmuştur. Soru formu, katılımcı-
ların sosyo-demografik özelliklerini ve yaşlı istismarına yönelik düşüncelerini belirlemeye 
yönelik sorulardan oluşmaktadır. Veriler, SPSS istatistik programında değerlendirilmiştir.

BULGULAR: Katılımcıların %64,8’i kadın, yaş ortalaması 36,57±6,08’dir.Katılımcılar 
“Yaşlı İstismarı” terimini daha önceden duyduğunu (%88,9) ve yaşlı istismarının türlerini 
tanımlayabileceklerini (%38,9) ifade etmiştir. %40,7’si yaşlı istismar olgusuyla karşılaş-
tıkları ve faillerinin ise yaşlıların çocukları (%68,5), akrabaları (%18,5), bakım personeli 
(%9,1) ve komşuları (%4,5) olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılar yaşlıların en sık “psi-
kolojik” (%42,6) ve “fiziksel” (%29,6) istismara maruz kaldıklarını ifade etmişlerdir. İs-
tismarın nedenleri arasında, failin psikolojik (%11,1) ve ekonomik sorunlar (%9,3) yaşa-
masını, yaşlıya karşı ilgisiz olmasını (%7,4) ve yaşlının bakıma muhtaç olması (%11,1) 
görmektedirler. Ayrıca katılımcılar, istismar durumunda yaşlıların “adli birimlere şikâ-
yet etmesi” (%25,9), “bakım evinde yaşaması” (%16,7) ve “yakın çevresinden yardım 
istemesi” (%9,3) gerektiğini düşünmektedirler. Katılımcıların, %70,4’ü psikolojik istis-
marı, %53,8’i fiziksel istismarı, %33,4’ü ekonomik istismarı, %29,6’sı cinsel istismarı 
ve %16,7’si ihmali tanımlayabilmişlerdir. Buna karşın katılımcılardan hiç biri kendini ih-
mali tanımlayamamıştır.

SONUÇ: Yaşlı bakım hizmetinde çalışanların yaşlı istismarına yönelik düşüncelerinin 
belirlenmesi istismarın tanınması, tespit edilmesi ve mağdura doğru şekilde yardım edil-
mesine yardımcı olabilecektir. Yaşlı bakım hizmetinde çalışanlara, yaşlı istismarı le ilgili 
eğitim etkinlikleri düzenlemek, konuyla ilgili formel düzenlemeleri, normlaştırma ve gü-
venlikle ilgili önlemleri oluşturmak gerekmektedir

Anahtar Kelimeler: Yaşlı istismarı, İhmal, kendini İhmal, Fail
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IDEAS OF TRAINESS ATTENDED PATIENT- THE OLD COMPANIONSHIP 
COURSE ON THE ABUSE OF THE OLD

AIM: It is aimed to establish the ideas of trainess attened patient- the old companionship 
course arranged by Isparta provience Center of Public Education on the abuse of the old.

METHOD: This descriptive and sectional styled research was carried on by 118 train-
esses registered to the paient- the old companionship course in Isparta provience. Ques-
tion form was prepared by searching the related literature by the researchers to get data. 
Question form was prepared by the questions for establishing socio demographical fea-
tures and ideas of the participants on the abuse of the oldies. Data was evaluated by SPSS 
statistics programme.

FINDINGS: %64.8 of the participants are women and avarege age is 36,57±6,08. 
Participants stated that (%88.9) heard the term ‘ abuse of the old’ before and (%38.9) 
can define the types of the old abuse. %40.7 stated they experienced the old abuse fact 
and they noted that perpetrators were the kids of the old (%68.5), their relatives (%18.5), 
nursing staff (%9.1) and neigbours (%4.5). Participants stated that the old were subjected 
to abuse mostly psychological (%42.6),physical(%29.6). Among the reasons they stated 
there are facts perpetrators have psychological (%11.1) and economical (%9.3)problems, 
being indifferent to the old(%7.4), being in need of care of the old (%11.1). In addition 
to this, participants think that in the event of abuse the old should complain the judicial 
units(%25.9), live in nursing homes,(%16.7), demand help from neigbourhood (%9.3). 
%70.4 of the participants can define psyshological abuse, %53.8 physical abuse, %33.4 
economical abuse, %29.6 sexual abuse and %16.7 negligance. On the other hand ,none 
of the participants could define self-ignorance

RESULT: Stating the ideas of the staff working for the the old caring service about 
the old abuse will help to define abuse, notice and help the aggrieved correctly. It is nec-
essary to arrange educational activities about the old abuse, to provide formal arrange-
ments about the issue , standardization , precautions for security.

Key Words : The olda buse, Ignorance, Self Ignorance, Perpetrator
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Abstract

In our paper, we are investigating the evolution of silk production and markets in South 
of Italy, understanding silk as a multi-layered heritage that came to Europe from Asia. Our 
research is based on historical data, (our and other relevant previous research, archive data 
etc.) that let us point out on the main historical events that influenced on the silk produc-
tion phases. Silk is seen as multi-layered imported (from Asia to Europe) property, that 
relates to the meanings of cultural, economic, historical and industrial heritage. In respect 
to relevant data, we brought main findings of silk production importance (from the past, 
to the present, with regard to future directions of development).

Research questions:
1) How did silk appear in Italy, and what were the most important influences on the 

silk production?
2) What importance sericulture had for people involved in this process / main social 

benefits?
3) What was the relationship between exogenous and endogenous knowledge in silk 

production in our case?
4) As a dissonant heritage with what kind of narratives silk could be operated today 

in order to speak its story?
5) What type of governance model is suitable for silk revitalization?
In order to answer these questions, it was important to examine relevant „stakehold-

ers“ (institutions, involved sectors, sericulture, markets and evolution of mentioned) (with 
a specific focus on Calabria region) helped us in bringing conclusions about total pro-
cesses around silk production in South of Italy.

Key Words: Silk production, multi-layered heritage, silk markets, South Italy, Calabria
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PETROGLYPHS KUNGEY TARBAGATAI AS OBJECT ARCHAEOLOGICAL 
RESEARCH

Prof. Muhamedrahim KURKBAEV

Astana, Kazakhstan

kursabaev@yahoo.com

Kazakistan’ın bilimsel materyalleri ve yabancı araştırmacılar temel alınarak bölgedeki 
petroglyflerin coğrafik dağılımının karşılaştırmalı bir analizi sistematikleştirilmiştir. Teo-
rik katkı, kaya resimlerinin turistik-jeo-arkeolojik potansiyelinin araştırma kaynağı, ko-
runmanın genelleştirilmiş perspektifleri ve taş anıtların uluslararası önemi özetlenmiştir. 
Bu Akperly, dinlenme ve arkeolojik özellikleri ve nesnenin coğrafi konumu geniş bir ba-
kış niteliğindedir felsefi içerik ve yolu Kungei Tarbagatai Taskesken antik anıtların doğal 
değerleri açıklanmaktadır. Kazakistan’da turizm endüstrisinin gelişmesi için devlet prog-
ramının uygulanması ışığında sürdürülebilir kalkınmanın ve bölgenin kurulmasının pers-
pektif görevleri belirlenmiştir. Yasal statü vermek, bölgenin altyapı ve ulaşım ve iletişim 
tesislerinin inşasını planlamak için stratejik teklif taslağı geliştirildi. dijital (sayısal arke-
oloji Harita) kullanımıyla «Google Earth» teknolojinin ile Kazakistan’ın bütünsel içerik 
Arkeolojik harita olarak “Kung Tarbagatai” turist ve turist arkeolojik elektronik kart taş 
figürleri ve arkeolojik kompleksi hazırlanması gerekliliği.

Anahtar Kelimeler: turist jeoarkeolojik potansiyel petroglyphs Kungei Tarbagatai, 
rekreasyon, Doğu Kazakistan, potansiyel Urdzhar, Taskesken, Akperly, arkeolojik turizm, 
coğrafya petroglyphs.
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Петроглифы Кунгей Тарбағатай как объект археологического исследования

На основе научных материалов Казахстанских и зарубежных исследователей си-
стематизирован сравнительный анализ о географии распространения петроглифов 
в регионе. Обобщен теоретический вклад, исследовательский ресурс туристко-ге-
оархеологического потенциала наскальных рисунков, определены перспективы со-
хранения и международное значение каменных памятников. Сделан широкий об-
зор рекреационно-археологических особенностей и географического расположения 
объекта, описаны философское содержание и естественные ценности древних па-
мятников Кунгей Тарбагатая в урочищах Таскескен, Акперлы. Определены пер-
спективные задачи устойчивого развития и становления региона в свете реализации 
государственной программы развития туристской индустрии в Казахстане. Разрабо-
тан проект стратегических предложений по приданию юридического статуса, пла-
нированию строительства инфраструктурных и транспортно-коммуникационных 
объектов территории. Обоснована необходимость составления туристско-археоло-
гической электронной карты каменных рисунков туристско-археологического ком-
плекса «Кунгей Тарбагатай» как целостного контента Археологической карты Казах-
стана с применеием цифровой (digital archeology Map) технологии «Google Earth».

Ключевые слова: туристско-геоархеологический потенциал, петроглифы, Кун-
гей Тарбагатай, рекреация, Восточный Казахстан, потенциал, Урджар, Таскескен, 
Акперлы, археологический туризм, география наскальных рисунков.
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Күнгей Тарбағатай тас ескерткіштері археологиялық зерттеу объектісі

Қазақстан жəне шет елдік ғаламдар еңбектері негізінде көне заман жəдігерлері 
– өлкедегі петроглифтердің таралу географиясы жөнінде салыстырмалы жүйелі те-
ориялық талдау жасалынды. Тас ескерткіштердің болашақтағы тағдыры мен тури-
стік-геоархеологиялық потенциалының танымдық ресурстары туралы тұжырымдар 
сараланып, оның халықаралық маңызы мен ғылыми құндылықтары айқындалды. 
Күнгей Тарбағатай өлкесіндегі Таскескен, Ақперлі тас суреттердің орналасқан жері 
мен ерекшеліктері, философиясы мен мазмұны жəне аталмыш территорияның ар-
хеологиялық-рекреациялық қазыналары жан-жақты сараланды. Қазақстандағы ту-
ристік индустрияның халық игілігіне айналуы ісінде аймақтың тұрақты дамуы мен 
қалыптасуы тұстары айқындалды. Өлкенің айырықша құқықтық мəртебесі мен ин-
фрақұрылым, транспорттық жəне коммуникациялық нысандарын салу мен жоспар-
лау бағыты бойынша стратегиялық маңызы бар ұсыныстар сұлбаланды. Қазақстан 
Археологиялық картасының тұтас бөлшегі негізінде «Күнгей Тарбағатай» тури-
стік-археологиялық кешенінің «Google Earth» технологиясы бойынша сандық кар-
тография (digital archeology Map) жобасын құрастыру жөнінде тұжырым жасалды.

Түйін сөздер: туристік-геоархеологиялық потенциал, петроглифтер, Күнгей Тар-
бағатай, рекреация, Шығыс Қазақстан, потенциал, Үржар, Таскескен, Ақперлі, ар-
хеологиялық туризм, тас ескерткіштер географиясы.
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Petroglyphs Kungey Tarbagatai as object archaeological research

Сomparative analysis of the geographical distribution of petroglyphs of the region 
have been system systematized on the basis of scientific materials of Kazakhstan and for-
eign researchers. Theoretical contribution and the potential of tourist geo-archaeological 
rock paintings have been generalized, as well as the prospects of preserving and inter-
national significance of stone monuments have been identified. The broad overview has 
been done about the recreational and archaeological features and the geographical loca-
tion of the object, description of the philosophical content and the natural values of the 
ancient monuments in the tracts of Kungei Tarbagatay, Taskesken and Akperly. The long-
term objectives of sustainable development and the formation of the region related to the 
implementation of the state program of development of tourism industry in Kazakhstan 
have been defined. The necessity of drawing up tourist and archaeological electronic card 
of stone pictures of tourist and archeological complex of “Kungei Tarbagatay” has been 
grounded as a holistic content of an archaeological map of Kazakhstan with the use of 
digital (digital archeology map) technology «Google Earth».

Key Words: tourist-geo-archaeological potential, petroglyphs, Kungei Tarbagatai, rec-
reation, East Kazakhstan, potential, Urdzhar, Taskesken, Akperly, archaeological tourism, 
geography rock paintings.
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SEKTE’NİN UYGULANMA NEDENİ
(ASIM KIRAATİNİN HAFS RİVAYETİNE GÖRE)
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Kıraat birikimi içinde ferşî okumalar olduğu gibi fonetik okumalar da vardır. Hatta 
kurrânın ihtilâfına neden olan farklılıkların çoğunluğu fonetikte yani usûlde olan farklı-
lıklardır. Fonetik okumalar, hükümleri birbirinin aynısı olan kaidelerin, aynı kurallar üze-
rinde icra edilmesiyle ortaya çıkar. Teshil, imale, beyne, idğam, nakil vb. fonetik okuma-
ların farklı ağız ve lehçelerde telaffuz edildiği görülmektedir. Sekte de fonetik okuyuşlar 
içinde değerlendirilmektedir. Susmak ve iki nağme arasını nefes almadan kesmek, sözü 
kesmek, sönmek, ayırmak gibi sözlük anlamı olan sektenin terim manası ise nefes alma-
dan sesi kesmektir. Sektenin uygulanması, vasıl esnasında, vakıf zamanından daha kısa 
bir süre nefes almaksızın sesi kesip kıraate devam etmek şeklindedir. Dünya’da en çok 
okunan Âsım kıraatının aşere tarikinin Hafs rivâyetine göre de Kur’an-ı Kerim’de dört 
yerde sekte vardır. Sekte yapılırken vasıl hâlinde yanlış anlaşılmaya müsait kelime grup-
larını fark ettirerek ayırt etme ve verilmek istenen gerçek mana üzerinde vurgu yapma çı-
karımları, uygulamanın öğrencinin zihnine yerleştirilmesi ve başka kıraate göre okunma-
sını engellemek amacına matuf olduğu düşünülebilir. Tebliğin hedefi ise Hafs Rivayetinin 
ilgili 4 yerdeki sekte uygulamalarının rivayete dayalı okumalar olduğunu göstermektir. 
Hafs’ın ilgili dört yerde sektesiz okuma vecihlerinin nakledilmesi ve diğer kıraat imamla-
rının ayetleri sekteden farklı şekilde kıraat etmeleri de iddiamıza delil niteliği taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sekte, Asım, Kıraat, Hafs, Rivayet, Fonetik.
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THE REASON FOR THE IMPLEMENTATION OF THE SAKTAH
(ACCORDING TO HAFS’ REPORT OF ASIM RECITATION)

Abstract

There are also the phonetic readings as well as the fersh readings in recitation accu-
mulation. Even, the majority of differences that lead to the dispute of the qurrâ re the dif-
ferences in the phonetics, that is, in the process. The phonetic readings arise when the 
bases, which are the same in their provisions, are executed on the same rules. Tashıl, em-
ale,bayna, ıdgam, nakl etc. phonetic readings are pronounced in different dialects and pol-
ishs. The saktah is also considered in the phonetic readings. The meaning of the saktah, 
which is a dictionary meaning to cut between silence and two tune without breathing, 
word breaking, extinguishing, separating, is to cut the sound without breathing. The ap-
plication of the saktah is to cut off the vowel and continue to the queen without breath-
ing at a shorter time than at the time of foundation. There are in four saktah in the Qur’an 
according to the the Hafs report of Asım recitation which is the most read in the world. 
It may be thought that the implications of emphasizing on the real meaning to be distin-
guished and distinguished by recognizing the groups of words which are misunderstood 
at the time of being made in the textbook are aimed at preventing the practice from being 
placed in the mind of the student and being read according to another clause.

The aim of the notice to show that the saktah implemantations in four places in the 
quran as Hafs report is connected the readings on the basis of custom . It is also a proof 
that Hafs’s transfer of unscreened readings in the four relevant places and that the other 
Qıraat imams break the verses in a divergent way.

Key Words: Saktah, Asım, Recitation, Report, Phonetic.
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AFGANİSTAN ÖZBEK EDEBİYATINDA ZAMAN

Yrd. Doc. Dr. Murat AKYÜZ

Nile University Of Nigeria

murat.akyuz@nileuniversty.edu.ng

Bu çalışmamızda doğu edebiyatında geniş bir şekilde işlenmiş olan zaman kavramı 
ve Afganistan Özbek şairleri üzerindeki etkisi ele alınmıştır. Zaman ve zamane akımı ile 
özellikle derin toplumsal olayların olduğu köklü gelişme zamanlarında, zamanın bozul-
duğu ve her şeyin kötüye gittiği şeklindeki şikâyet ve serzenişlerin edebi eserlerde konu 
edildiği dönem tanımlanmaktadır. Halk edebiyatında zamandan şikâyet edilme sebepleri 
olarak; teknolojik yenilikler, ekonomik ve askeri olarak güçsüzlük, düşmanlar ve rakipler 
arasında sayıca azlık, fakirlik, kaderi kabullenememe, idarecilerin yetersizliği ve zulmü, 
sosyal ve siyasal değişimler, ahlaki çöküntü vb. konular öne çıkmaktadır.

Zamanın değişimlerinden, gelen yeni zaman diliminin getirmiş oluğu yeniliklerin iyi-
likler getirmediğinden, her şeyin bozulduğu ve hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı öne 
sürülerek zamandan şikâyet etme türündeki şiir örneklerine tarihin çeşitli dönemlerinde 
rastlanılmış olsa da bir edebi akım olarak XIX. yüzyılın son çeyreği ile XX. Yüzyılın ilk 
çeyreğinde Kazakistan ve Kırgızistan’da karşımıza çıkmaktadır. Özellikle halk şairleri ta-
rafından temsil edilen bu edebi akım Sovyetler Birliğinin devlet olarak egemenliğini tam 
manası ile hissettirdiği 1924 yılından sonra etkisini yitirmeye başlamıştır.

Afganistan’da ise göçler, iç savaşlar vb. sebeplerle zamandan şikâyet eden eserler şa-
irler tarafından kaleme alınmıştır.

Bu çalışmamızda özellikle Afganistan Özbek şairleri eserlerindeki zaman algısı ve za-
mandan şikâyet ele alınarak değerlendirilmesi yapılmıştır.

Anahtar kelimeler: Doğu edebiyatı, zamane akımı, Özbek edebiyatı, Afganistan Öz-
bek Edebiyatı, Afganistan, zamandan şikâyet
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TİME PERCEPTİON İN AFGHANİSTAN UZBEK LİTERATURE

Abstract

In this study the concept of the time which is treated broadly on Eastern literatures as 
well as its effect on Afghanistan Uzbek poets are adopted. A period which works of lit-
erature entailed topics about times of reforms şn which deep societal events occurred in-
volving the complaint people concerning how times went wrong on the course of time, is 
being introduce. The time was so unbearable that no poets write about something good, 
because of the frustration of that time. They think that there must be something wrong 
with time because things are going so bad. The condition of that time is pushing to write 
bad things and as such things are going wrong ways. At that time, the poets were com-
plaining about the adverse effect of technology, economic instability which reacted to ab-
solute poverty absence of the military to face enemies and so they failed to accept it as 
destiny. At that time the leaders are incapable irresponsible and corrupt their own people 
and society, people behaviors is going down and bad.

Prior to what they used to before, so as a matter of fact the Afghanistan Uzbek poets 
write such things. Now that time has changed, however it did not bring positive change 
because Afghanistan Uzbek poetries think that time has stolen something from them, for 
the fact they were complaining about how they missed past time.

Key Words: Eastern literature, current time, Uzbek literature, Afghanistan Uzbek Lit-
erature, Afghanistan, discontent of time.
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UYGURCA SÖZCÜKLER VE GELIŞMESI

Yrd. Doç. Dr. Murat ORHUN

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Günümüz çağdaş Uygur edebiyatında kullanılan sözcüklerde, Uygurca yada Türkçe 
kökenli sözcükler çoğunluğu uluştursa bile, yabancı dillerden kabul edilen sözcükler azım-
sayamayacak kadar çoktur. Gün geçtikçe yabancı dillerden kabul edilen sözcükler sayısı 
artıyor. Bunun temel nedenleri, zaman ihtiyacına göre, Uygurcaya özgü yeni sözcüklerin 
oluşturulmaması, yabancı sözcüklerin doğrudan kallanılması ve yada yabancı dillerden 
aktarılan sözcüklerin çok kullanışlı olmamasından dolayı, diğer dillerde kullanılan daha 
kısa sözcüklerin tercih edilmesidir. Uygurlar yoğun olarak Çin’in Sinkiang Uygur Özerk 
bölgesi ve Orta Aysa Türk cumhuriyetlerinde yaşıyorlar. Bunun dışında Türkiye, Avrupa, 
ABD ve Australia’da yaşıyorlar. Bu neden ile Uygur edebiyatına çok farklı diller kabul-
leniyor. Faklı bölgelerde yaşayan Uygurlar kendi bölgelerinde kullanılan sözcüklerin Uy-
gurca ile beraber kullanmayı tercih ediyorlar. Bundan dolayı çağdaş Uygur edebiyatında 
aynı anlam veren ancak farklı dillerden kabullenen sözcükler kullanılmaya başlanmıştır. 
Bu bildiride, Uygurcaya eklenen yabancı kaynaklar sözcükler analiz edilirken, Uygurla-
rın yeni sözcük oluşturma çalışmaları anlatılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Uygur edebiyatı, Uygur sözcükler, yeni sözcükler, yabancı söz-
cükler.
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UYGHUR WORDS AND THEIR DEVELOPMENT

Abstract

In contemporary Uyghur literature, though Uyghur or Turkic origin words have ma-
jority percentage, still adopted words from other languages have effects that can not be 
neglected. The usage of adopted words is increasing continuously. Reasons of these sit-
uations are, can not created new words that satisfy modern literature, prefer to use for-
eign words directly, because of translated words not effective or usable, prefer to use 
more effective foreign words. Uyghurs live in the Sinkiang Uyghur Autonomous Region 
in China and Turkic republics in the Central Asia. Except these, Uyghur live in Turkey, 
Europe, USA and Australia. Therefore many words accepted into Uyghur literature. Uy-
ghurs live in different regions in the world prefer to use local language with Uyghur lan-
guage together. Because of this reason, there are many adapted words began to used in 
contemporary literature even those words have the same meaning. In this article, adapted 
words analyzed in Uyghur and some efforts about creating new words explained briefly.

Key Words: Uyghur Literature, Uygur Words, new words, foreign words.
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BERAT ŞEYH HASAN HALVETİ TEKKESİNDEKİ RESİMLİ BEZEMELER

Yrd. Doç. Dr. Metin UÇAR

Kastamonu Üniversitesi,

metinucar@kastamonu.edu.tr

Berat, Osmanlı Dönemi’nde yapılmış mimari eserler açısından en zengin Balkan şe-
hirlerinden birisidir. Günümüze kadar ayakta kalabilmiş az sayıdaki yapılardan birisi de 
Şeyh Hasan Halveti Tekkesi’dir.

Şehir merkezindeki Mangalem Mahallesinde bulunan Sultan Beyazid Camisinin içeri-
sinde bulunduğu bahçenin kuzeydoğu kısmında bulunan Tekke’deki bezemeler, taş mer-
mer ve ahşap malzeme üzerine yontma, kabartma ve kalemişi tekniği ile gerçekleştiril-
miştir. Saçaklarda, evak sütun başlıklarında taş ya da mermer malzeme üzerine yontma 
ve oyma tekniği kullanılmıştır. İç mekânda; Tavan, mahfil, kapı ve pencerelerinde ah-
şap üzerine edirnekârî tekniği, mihrapta mermer üzerine oyma ve kesme tekniği, duvar-
larda pano içlerine alınmış duvar resimleri ile pencerelerde vitraylardan oluşan bir süs-
leme programına sahiptir. Bu yapıda bulunan süsleme programı, gerek işçiliği ve tekniği, 
gerekse dekoratif unsurlar açısından Arnavutluk’taki Osmanlı Dönemi mimari süsleme-
lerinin günümüze kadar bozulmadan gelebilen en önemli yapılarından birisi olarak kabul 
edilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Balkanlar, Arnavutluk, Berat, Tekke, Bezeme.
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ILLUSTRATED ORNAMENTS
AT SHEIKH HASAN HALVETİ LODGE IN BERAT

Abstract

Berat is one of the richest Balkan cities in terms of architectural works built during 
the Ottoman Period. Sheikh Hasan Halveti Lodge is one of the few structures that are ex-
tant in the city surviving until now.

It is located in the northeastern part of the yard in which Sultan Beyazid Mosque and 
Haci Sinan Madrasa are located in Mangalem Subdistrict in the city center. The ornaments 
in the Sheikh Hasan Halveti Lodge were made by applying chiseling, relief, and carving 
methods on stone, marble, and wooden materials. Chiseling and carving techniques are 
applied on stone or marble materials on the eaves and column caps of porticos. The struc-
ture has a decoration program consisting of edirnekâri technique applied on wooden ma-
terial in ceilings, gathering place, doors and windows; carving and cutting techniques ap-
plied on marble at mihrab; wall paintings taken into the panels on the walls; and leaded 
windows at indoor spaces. The decoration program of the building is considered to be 
one of the significant constructions of the Ottoman period architectural ornaments in Al-
bania in terms of workmanship and technique, and decorative elements.

Key Words: Balkans, Albania, Berat, Dervish lodge, Ornaments



260

Ist International Symposium of Silk Road Academic Studies

TELEVİZYON DİZİLERİNDE METİN VE OKUR ODAKLI 
METİNLERARASI ETKİLEŞİM: POYRAZ KARAYEL ÖRNEĞİ

Serhat DEMİREL

Sakarya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

sdemirel@sakarya.edu.tr

Görkem Sedat BAKICI

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı

gorsebakici@gmail.com

Postmodernizmle gündeme gelen metinler arasılık, görsel sanatları yapı bozuma uğra-
tarak meta anlatıların çözülmesine yol açmakta, etkileşimsellik, çoğulculuk vb. gibi kav-
ramların önemini belirginleştirmektedir. Bu sürecin örneklerinden biri de televizyon dizi-
leridir. Yapımcılar, izlenebilirliği artırabilmek için yazınsal alanlardan yaptıkları gönderme 
ve öykünme pratikleriyle izleyicilerin ilgisini çekmeye çalışmaktadır. Erek kitlenin alım-
lama düzeylerini de kapsayacak biçimde geliştirilen bu yapım yöntemi, toplumsal hafı-
zaya yaptığı atıflarla izleyicileri aynı zamanda dizilerin birer öznesi haline getirmektedir. 
İzleyiciler dizide yer alan metinleri kendince harekete geçirerek, temsil edilen karakterlerle 
kurdukları parasosyal etkileşimler yoluyla, yapımlar içerisinde aktif şekilde rol almakta, 
dolayısıyla izleme pratiğinin sürdürülebilirliği sağlanmış olmaktadır.Özellikle 2000’li yıl-
lardan itibaren Türk televizyon yapımlarının yazınsal alanlardan metinlerarası uygulamalar 
aracılığıyla sıkça beslendiği bilinmektedir. Bu çalışmada 2015-2017 yılları arasında Tür-
kiye ulusal televizyon kanalı olan Kanal D’de yayınlanan Poyraz Karayel dizisi örnek-
lem olarak seçilmiştir. Oğuz Atay başta olmak üzere Türk edebiyatının günümüz post-
modern eğilimlerini bir araya getiren eserlerinden etkilenen dizinin ilk sezonundan(1-24 
bölümü içerisinden) seçilen 5 bölümü metinlerarası yöntembilim ile çözümlenmektedir. 
Dizide Oğuz Atay ile diğer Türk yazar ve şairlere (Yunus Emre, Cemal Süreyya, vb.) ya-
pılan göndermeler, Roland Barthes ve Michael Riffaterre’in tanımlamaları uzamında alıntı, 
gizli alıntı, öykünme, yansılama, anlatı içinde anlatı, vb. metinler arası uygulama yöntem-
lerine bağlı olarak çözümlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Postmodernizm, Metinlerarasılık, Türk edebiyatı, televizyon di-
zileri, okur.
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Abstract

The Intertextuality that comes to fore with postmodernism leads to the retreat of clas-
sical narratives by transforming visual arts and emphasizes the importance of concepts 
such as interactivity and pluralism. Television series are one of the examples of this pro-
cess in the world. Producers try to catch readers attention with references and pastiche 
practices from the literary arts to increase audience. This method, which was developed 
to included the reception levels of readers, makes them subjects of the television series at 
the same time with the references have made to the collective memory. Readers set into 
motion with texts themselves and attend actively in productions through the parasocial in-
teractions they create with represented characters, thus sustainability of watching is being 
provided. Especially since 2000’s, ıt is known that Turkish television productions have 
been fed through intertexual references from literary arts. In this study Poyraz Karayel 
which was published in Turkish national television channel Kanal D between the years 
of 2015-2017, was selected as a sample and the works of Oğuz Atay which brought to-
gether postmodern tendencies of today with Turkish literature and 5 episodes selected from 
first season of this series (1-24. Episodes) influenced by various works of Turkish liter-
ature were analyzed in accordance with the intertextual methodology. References which 
made to Oğuz Atay and other Turkish writers and poets in series analyzed depending on 
intertextual references methods according to Roland Barthes and Michael Riffaterre’s in-
tertextual descriptions, citiation, allusion, pastiche, parody, narration in narrative and etc.

Key Words: Postmodernism, Intertextuality, Turkish literature, television serials, reader.
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İPEKYOLU VE ENERJİ YOLLARI İLİŞKİSİ

Prof. Dr. A. Beril TUĞRUL
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İpek yolu; tarih boyunca etkin olmuş, şartların çok da elverişli olmadığı dönemlerde 
bile yadsınamaz öneme sahip olduğu bilinen bir ticaret yoludur. Ancak, ipek yolu bir ti-
caret yolu olmaktan çok öte olarak farklı ülkelerin, farklı kültürlerin, farklı dinlerin, dö-
nemin teknolojilerinin ve insanlık felsefesinin aktarıldığı önemli bir transfer yolu olmuş-
tur. Bu karakteri ile ipek yolu, adeta kültürler arası bir kanal olma niteliği taşımıştır. Bu 
bağlamda ipek yolu, tarihin temel etkileşim mecrası olmuştur bile denebilir. Öte yandan, 
günümüzde dünya için yadsınamaz önemi olan bir başka konu; enerji ve enerji kaynak-
larıdır. Dünyada Avrasya ve Orta Doğu bölgesinde yoğunlaşmış olan petrol ve doğal gaz 
kaynaklarının dünyanın diğer yerlerine ulaştırılması çağımızın siyasi, ekonomik ve kon-
jüktürel en önemli sorunlarından biridir. Bu bağlamda tarihsel ipek yolu ile benzer coğraf-
yada enerji yolları oluşmakta ve daha da oluşacağı anlaşılmaktadır.Bu çalışmada, tarihsel 
ipek yolu ele alınarak incelenmekte ve enerji yolları bağlamında var olan ve olacağı dü-
şünülen enerji hatları ile irdelemesi yapılmaktadır. Ülkemiz de dâhil olmak üzere, birçok 
ülkede ticaret yolları ile enerji hatları benzer coğrafyayı takip etmektedir. Bu durum, je-
opolitiği etkilemekte ve yeni konjüktürel şartları oluşmaktadır. Buradan hareketle, enerji 
hatları ve olası enerji yolları ve canlandırılmaya çalışılan ipek yolu kavramı, güzergâhtan 
başlanarak, jeopolitik, jeoekonomik ve enerji politik olarak değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Enerji Politikaları, Enerji Yolları, İpek yolu, Jeoekonomi, Jeopolitik.
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RELATION WITH SILKROAD AND ENERGY ROUTES

Abstract

Silkroad is a trade road that has undeniable importance in the historical ages in spite 
of inconvenient conditions. However, it is a considerable transfer road for different cul-
tures, different religious, technologies and humanity philosophy besides a trade road. With 
this sprit, silkroad has an interaction character among the cultures. In this context, it can 
be merely said that this trade way causes interaction among the social communities es-
sentially in the past periods. In the present time, energy and energy resources have in-
dispensible importance for all over the world. The most important politic, economic and 
conjectural global problem is transferring of oil and natural gas to the other part of earth 
which these resources are extremely placed in Eurasia and Middle East. Therefore, it is 
implicit that energy routes pass through like as historic silkroad geography and this activ-
ities doubtless will continue in the future. In this study, historic silkroad scrutinizes and 
assesses according to present and probable energy routes. Many of countries including 
Turkey, trade roads and energy routes pass through in the same geography. This concept 
affected on geopolitics and constitutes new conjectural conditions. Present and probable 
energy routes evaluate with performing silkroad in the view of geopolitics, geo-econom-
ics and energy politics by the route geography.

Key Words: Enery politics, Energy routes, Silkroad, Geo-economics, Geopolitics
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MEDYADA PSİKİYATRİK HASTALIKLAR VE DAMGALAMA

Abdullah ATLI, Aslıhan Okan İBİLOĞLU, Burhan ÇOBAN, Remzi OTO

Dicle Üniversitesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, Diyarbakır / Türkiye

abdullahatli@yandex.com

İngilizce media kelimesinden türeyen ‘medya’ iletişim ve iletişim araçları anlamına 
gelmekle beraber büyük iletişim ve yayın organlarının bütününe verilen addır. Medyanın 
toplumları en çok etkileyebildiği dönemlerde yaşamaktayız. Bununla beraber medyadaki 
haberleri haberden daha çok onu hazırlayanın görüşleri şekillendiriyor. Haber yapanlarda 
toplumun bir parçasıdır ve toplumu yansıtır. Yaptığı haber ise topluma ulaşır ve toplumun 
bakış açısını etkiler. Psikiyatri ve psikiyatrik hastalıklar her zaman ilgi çekmiştir. Psikiyat-
rinin önemli konularında birisi ise insanların psikiyatrik hasta ve hastalıklarla ilgili güve-
nilir bilgiye sahip olmasını sağlamak ve bununla ilişkili olarak iyi bir bakış açısı oluştur-
maktadır. Psikiyatri ile bilginin önemli bir kısmıysa topluma medya aracılığıyla iletildiğini 
bilinmektedir. Ülkemiz medyasında da psikiyatri hastalarıyla ilgili haberler önemli yer tut-
maktadır. Medyada yer alan psikiyatri haberlerinde yapılan yanlış ve yetersiz bilgi-bilgi-
lendirmenin son zamanlarda arttığı görülmektedir. Ve konuyla ilgili olarak yakın zamanda 
Türk Tabipleri Birliği Ve Türkiye Psikiyatri Derneği ortak basın açıklaması yapmak zo-
runda kalmış; medyada sıklıkla psikiyatri hastalarının damgalanmasına yol açan haber-
ler yer aldığını ve özellikle şizofreni ve bipolar bozukluk hastası olduğu belirtilen kişiler 
ile ilgili damgalamanın arttığı vurgulanmıştır. Bu haberlerin neticesinde bu hastaların te-
davisinin olumsuz etkilendiği ve toplumdan uzaklaştıkları belirtilmiştir. Ayrıca psikiyatri 
hastalarının normal görülen popülasyona göre suç işleme oranların daha az olduğu bilim-
sel olarak bilinmektedir. Buna karşılık hastaların şiddete maruz kalma oranlarıysa normal 
görülen popülasyona daha fazladır. Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluğu Bildirge-
si’nde “Açık kamu yararı olmadıkça ve olayla doğrudan ilgisi, bağlantısı bulunmadıkça, 
bir insanın davranışı veya işlediği suç, onun ırkına, milliyetine, dinine, cinsiyetine, cin-
sel eğilimine, hastalığına veya fiziksel, zihinsel özürlü olup olmamasına dayandırılma-
malıdır.” denilmektedir. Sonuç olarak medyada psikiyatri hastaları için “deli”, “manyak”, 
“dehşet saçan”, “katil” gibi saldırgan terimlerle sık anılır olduğu haberlerde artış mevcut-
tur. Bu durum toplum içinde psikiyatri hastalarıyla ilgili olarak gereksiz korku ve endişe 
oluşturmakta; psikiyatri hastalarının stigmatizasyonunu artırmakta; hastaların tedavisini 
olumsuz etkilemektedir. Psikiyatri profesyonellerinin yine medya aracılığıyla gerek top-
lumu ve gerekse medya mensuplarını doğru bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmala-
rını artırması gerekmektedir.
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1855 YILINDA BÜKREŞ’TE BASILAN “BULGARCADAKİ TÜRKÇE VE 
YUNANCA KELİMELER SÖZLÜĞÜ” ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Yrd. Doç. Dr. Abidin KARASU

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, abidinkarasu@hotmail.com

XIX. yüzyılın ikinci yarısı Bulgaristan’da milliyetçilik akımlarının tesiriyle dilde sadeleş-
tirme ve yabancı sözcüklerden arınma çalışmalarında önemli bir artış gözlenmektedir. Ulus 
bilinci ön plana çıkan Bulgar milleti, dilini arındırma yoluna gidecektir. İşte bu dönemde söz-
cükleri Mihaila Pavleva tarafından derlenen, dizgisi Plevneli Aleksandır T. Jivkov tarafından 
yapılan “Bulgarca’daki Türkçe ve Yunanca Kelimeler Sözlüğü” 1855 yılında Bükreş’te I. Ko-
paynikov matbaasında basılmıştır. Dilciler Mihaila Pavleva ve Aleksandır T. Jivkov hakkında 
kaynaklarda yeterince bilgi bulunmamaktadır. V. Küvlieva’nın aktardığına göre Aleksandır T. 
Jivkov bir dönem N.Gerov’un öğrencisi olmuştur. İki yazarın Bükreş’te ticaretle uğraştıkları 
kaydedilmiştir. Hazırladıkları sözlük incelendiği zaman yazarların basın yayın faaliyetlerinden 
uzak oldukları anlaşılmaktadır. N. Gerov, N. Palauzov, E. Vaskidovic ve Karaminkov kardeş-
lerin aktardığına göre 1855 yılında basılan sözlüğün çalışmalarına en az bir yıl önce başlan-
mıştır. Bu süre zarfında sözcükler derlenmiş ve gerekli çalışmalar yapılmıştır. Sözlük 62 sayfa 
olup 1500 Türkçe kelime alfabetik sıraya göre dizilmiştir. Türkçe kelimelerin açıklamaları 
Bulgarca olarak verilmiştir. Bu kelimelerin 100’ e yakını Türkçe vasıtasıyla Bulgarcaya geçen 
Yunanca kelimelerdir. Yunanca kelimeler “гр.” kısaltmasıyla belirtilmiştir. Sözlük Bulgarca-
daki Türkçe kelimelere ilk defa dikkat çekmesi bakımından da son derece önemlidir. 1855 yı-
lına kadar Bulgaristan’da bu muhtevada bir sözlük yayınlanmamıştır. Sözlükteki kelimeler in-
celendiğinde farklı cinsten kelime türlerine rastlanmaktadır. Özellikle sözlükte yer alan fiiller 
dikkat çekicidir. Sözlükte yer alan bazı Türkçe kelimeler şu şekildedir: аладжıя (aladjiya) < 
alaca, алащисвамъ (alaştisvam) < alışmak, анджакъ (andjak) < ancak, афеттимъ (afettim) < 
affettim, бактисвамь (baktisvam) < bakmak, барабаръ (barabar) < beraber, башардисвамь 
(başardisvam) < başarmak, вараклıя (varakliye) < varaklı, вердерисвамь (verderisvam) < 
vermek, гаазıя (gaaziya) < gazi, гечиндисвамь (geçindisvam) < geçinmek, данащисвамъ (da-
naştisvam) < danışmak, дара (dara) < dara, дайма (dayma) < dayma, дарчин (darçin) < tar-
çın, даянаклıя (dayanaliya) < dayanıklı, деве-кишу (deve-kişu) < deve kuşu, еваллахъ (eval-
lahı) < eyvallah, еглендисвамся (eglendisvamsya) < eğelenmek, елбетта (elbetta) < elbette, 
итеать (iteatı) < itaat, ищахъ (iştahı) < iştah, каздисвамъ (kazdisvamı) < kazmak, камбуръ 
(kambur) < kambur, кефсизь (kefsizı) < keyifsiz, кяръ (kyarı) < kar, машалла (maşalla) < 
maşallah, мюжде (müjde) < müjde

Bildirimizde sözlük hakkında bilgi verilecek olup sözlükteki kelimeler üzerinde genel bir 
değerlendirme yapılacaktır.

Anahtar kelimeler: Bulgarcadaki Türkçe kelimeler, Yunanca, Bükreş, Türkçe Sözlük, 
XIX. yüzyıl, Dilde sadeleştirme
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AN ANALYSIS ON “DICTIONARY OF TURKISH AND GREEK WORDS IN 
BULGARIAN” PRINTED IN 1855 IN BUCHAREST

Abstract

The second part of the 19th century sees a significant increase in the studies of sim-
plification and elimination of foreign words in Bulgaria under the influence of nationalist 
movements. The Bulgarian people’s national consciousness comes to the fore and they 
try to purify their language. In that period, the “Dictionary of Turkish and Greek Words 
in Bulgarian” was printed in 1855 in I. Kopaynikov printing house in Bucharest. The 
words in the dictionary were compiled by Mihaila Pavleva and typeset by Aleksandır T. 
Jivkov from Plevna. There is only scant information about the linguists Mihaila Pavleva 
and Aleksandır T. Jivkov in the sources. As V. Küvlieva quotes Aleksandır T. Jivkov was 
a student of N. Gerov for a while. It is recorded that the two writers were dealing with 
trade in Bucharest. An analysis of the dictionary reveals that the writers were not so famil-
iar with printing activities. N. Gerov, N. Paluzov, E. Vaskidovic and Karaminov brothers 
cite that the studies for the dictionary has started at least one year before it was printed in 
1855. The words were compiled and other necessary works have been carried out during 
this period. The dictionary is comprised of 62 pages and 1500 Turkish words are seen in 
alphabetical order. The explanations of Turkish words are given in Bulgarian. Almost 100 
of these words are Greek words that are transferred into Bulgarian via Turkish. The Greek 
words are stated with “гр.” abbreviation. The dictionary is also very important in drawing 
attention to the Turkish words in Bulgarian for the first time. Until 1855, no dictionary 
with a similar content has been printed in Bulgaria. Different types of words are encoun-
tered in the analysis of the words in the dictionary. Especially the verbs in the dictionary 
are remarkable. Some Turkish words in the dictionary are: аладжıя (aladjiya) < alaca, 
алащисвамъ (alaştisvam) < alışmak, анджакъ (andjak) < ancak, афеттимъ (afettim) < af-
fettim, бактисвамь (baktisvam) < bakmak, барабаръ (barabar) < beraber, башардисвамь 
(başardisvam) < başarmak, вараклıя (varakliye) < varaklı, вердерисвамь (verderisvam) < 
vermek, гаазıя (gaaziya) < gazi, гечиндисвамь (geçindisvam) < geçinmek, данащисвамъ 
(danaştisvam) < danışmak, дара (dara) < dara, дайма (dayma) < dayma, дарчин (darçin) < 
tarçın, даянаклıя (dayanaliya) < dayanıklı, деве-кишу (deve-kişu) < deve kuşu, еваллахъ 
(evallahı) < eyvallah, еглендисвамся (eglendisvamsya) < eğelenmek, елбетта (elbetta) < 
elbette, итеать (iteatı) < itaat, ищахъ (iştahı) < iştah, каздисвамъ (kazdisvamı) < kazmak, 
камбуръ (kambur) < kambur, кефсизь (kefsizı) < keyifsiz, кяръ (kyarı) < kar, машалла 
(maşalla) < maşallah, мюжде (müjde) < müjde

In our paper, information about the dictionary will be given and a general evaluation 
of the words in the dictionary will be carried out.

Key Words: Turkish words in Bulgarian, Greek, Bucharest, Turkish Dictionary, XIX. 
century,Simplification of Language
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TÜRK KÜLTÜRÜNDE EJDERHA FİGÜRÜ VE BİR FAKÜLTE AMBLEMİ 
OLARAK UYGULANMASI

Yrd. Doç. Açelya Betül GÖNÜLLÜ

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı,

betgonullu@gmail.com

Orta Asya Türklerinin İpekyolu coğrafyasında Çinlilere komşu olması, kültürel un-
surlarda kimi benzerlikleri getirmiştir. Bu ortak kültür unsurlarından biri, hayali bir varlık 
olması ile evrensel bir nitelik taşıyan ejderha figürüdür. Daha çok Çinlilere atfedilen ej-
derha figürü, eski Türk sanatında olduğu kadar İslamiyet sonrasında da kullanılan figür-
lerden biri olmuştur. Türk mimari süslemelerinde, çeşmelerinde, halı sanatında, Osmanlı 
saltanat kayıklarının süslemelerinde ve buna benzer sanatsal unsurlarda ejderha motifi gö-
rülmekle birlikte, masal gibi sözlü-yazılı kültürümüzde de ejderha figürü yer almaktadır. 
Ejderha figürünün bu sanatsal yansımalarının kaynağı Türk kozmolojisine dayanır. Uy-
gur kağanına sunulmuş olan Mani dinine ait bir metinde, yıldızlar ile gezegenlerin aktığı 
gök kubbeyi [feleği] bir çift göksel ejderhanın evirdiği yazmaktadır. Türkçe evren olarak 
adlandırılan ejderha, Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig adlı eserinde de benzer bir ifade 
ile yer almaktadır. Başka bir ortak kültürel unsur olan hayvan sembolizminin kullanıldığı 
eski Türk takviminde, on iki hayvanın arasında ejderha da bulunur. Bu takvimi ilk ola-
rak, önce Türklerin mi, yoksa Çinlilerin mi kullandığı ise tartışmalıdır. Günümüzde ise 
ejderha figürünün kültürümüzdeki yeri ve önemi unutulmuştur. Ejderha figürü ile kültü-
rel bağımızı gündelik yaşantı içinde koparmamız, bu figürün salt Uzak-Doğu kültürüne 
özgü olduğu düşüncesini benimsetmiştir. Ejderha figürünü gündelik yaşantının içinde ya-
şatmanın en güzel yöntemlerinden biri sanatsal alanlarda kullanmaktır. Örneğin bir grafik 
sanat yoluyla, bir amblem tasarımında kullanmak. Amblemin doğası gereği bir kurumsal 
kimlik taşıması, gündelik yaşantının içinde görünür olmasına yardımcı olan bir etken ola-
caktır. Bu amaçla bir sanat fakültesi için ejderha figürünü amblem olarak tasarlama fikri 
ortaya çıkmıştır. Düzce Üniversitesi senatosunca resmi olarak kabul gören bu amblem ta-
sarımı ile Orta-Asya topraklarından bugüne uzanan kültürel bağımızı görsel olarak sür-
dürebilmek amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Amblem, Düzce Üniversitesi, ejderha, fakülte amblemi, illüst-
ratif logo, Türk kozmolojisi
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DRAGON FIGURE IN THE TURKISH CULTURE AND A PRACTICE AS A 
FACULTY EMBLEM

Abstract

The proximity of Central Asian Turks and Chinese in the Silkroad geography has 
brought some similarities in cultural elements. One of these common cultural elements 
is the dragon figure. The dragon figure, which is mostly attributed to Chinese, has been 
one of the figures used after Islam as much as it is in the old Turkish art. Besides dragon 
motifs can be seen in Turkish architectural ornamentations, fountains, carpet arts, orna-
ments of Ottoman reign boats and similar artistic elements, dragon figures are also pres-
ent in our verbal-written culture like fairy tales. The source of these artistic reflections of 
dragon figures are based on Turkish cosmology. It is written in a text of the Mani reli-
gion presented to the Uyghur qaghan that the stars and the planets turned by a pair of ce-
lestial dragons in the sky dome. The dragon, which is called the evren in Turkish, present 
as a similar expression in Yusuf Has Hacib’s Kutadgu Bilig. In ancient Turkish calendar 
that another common cultural element, where twelve animals symbols are used, dragon is 
there among these animals too. This is the first time who uses is controversial whether it is 
the Turks or the Chinese. Nowadays, the place and importance of dragon figure in Turk-
ish culture is forgotten. Because of that we destroyed our cultural bond with the dragon 
figure in everyday life, this figure only has been adopted to be thought to be unique to 
Far-East cultures. One of the most beautiful methods of living the dragon figure in ev-
eryday life is to use it in artistic areas. For example, using at graphic art, in designing an 
emblem. The emblem has a corporate identity as naturel, a factor that helps to make it 
visible in everyday life. For this purpose, the idea of designing a dragon figure as an em-
blem for an art faculty emerged. The aim of this emblem design, which is officially rec-
ognized by the Duzce University senate, is to visually sustain the cultural bond extend-
ing from the Central-Asian land to today.

Key Words: Dragon, Duzce University, emblem, emblem of faculty, illustrative logo, 
Turkish Cosmology,
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YEREL FİRMALARDA MARKA İNŞASI VE BAŞARILI MARKA YÖNETİMİ: 
KEŞİFSEL BİR ARAŞTIRMA

Güneş Açelya SİPAHİ
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Prof. Dr. Meltem ONAY

Celal Bayar University
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Marka; bir şirketin kimliğidir. Başarılı markalar, tüketicilere rakip firmalardan farklı bir 
değer sunarlar. Firmalar satışlarını, karlarını ve pazar paylarını arttırmak ya da bugünkü 
mevcut durumlarını korumak için güçlü markalar inşa etmek zorundadır. Güçlü markaların 
avantajları; ürün performans (kalite) algısının gelişmesi, müşteri bağlılığının artması, elas-
tik olamayan tüketici tepkisini olarak sayılabilir. Marka ve pazarlama literatüründe güçlü 
markaların inşası ve onlara yol haritası sunulması için yapılan çalışmalara literatürde sık-
lıkla rastlanmaktadır. (Kotler ve Armstrong 1987;2010, Aaker 1996, Kapferer 1997, Kel-
ler 2003; Krake 2005, Karabacakoğlu, 2005) Ancak bu çalışmalar ve örnek olaylar daha 
çok büyük ve çok uluslu firmalar ile ilgilidir. Çalışmanın amacı yerel firmalar için güçlü 
markanın inşası hakkında keşifsel bir araştırmanın sonuçlarını sunmaktır. Çalışmada ör-
nek olay olarak İzmir ’de faaliyet gösteren bir Türk firması olan “Volkan İtfaiye Araçları” 
ele alınmıştır. Bu çalışma nitel bir çalışma olup firma sahipleri ve yöneticileri ile yarı ya-
pılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde toplanan verilerin, markalaşma yol-
culuğuna çıkmak nelere dikkat etmek gerektiğini öğrenmek isteyen işletmelere bir “yol 
haritası” sunmayı amaçlamaktadır. Çalışma sonuçları; literatürdeki diğer çalışmaların so-
nuçları ile benzerlik göstermektedir. Bunlar sırasıyla; bir ya da iki güçlü markaya odaklan-
mak, yaratıcı bir pazarlama programı uygulamak, marka ve marka elemanlarına entegre 
olmak, akılcı ve istikrarlı olmak, girişimcinin markası ile entegre olması olarak sayılabi-
lir. Konu ile ilgili gelecekte daha kapsamlı çalışmalar yapılması gerektiği açıktır.

Anahtar Kelimeler: marka, marka yönetimi, marka inşası, markalama kriterleri
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BRAND BUILDING AND SUCCESSFUL BRAND MANAGEMENT IN LOCAL 
FIRMS: AN EXPLORATORY STUDY

Abstract

Brand is identiy of a company.. Successful brands, whether offer consumers some-
thing of a value which is different from that offered by competitive brands. The enter-
prises must create a strong brand to increase their sales, profit, market share or to keep 
their current status under the present conditions. Advantages of strong brand are improve 
perceptions of product performance (quality), greater loyalty, more inelastic consumer 
response. Many of the study have about guidelines for the creation of a strong brand of 
branding and marketing literature (Kotler and Armstrong 1987;2010, Aaker 1996, Kap-
ferer 1997, Keller 2003, Krake 2005, Karabacakoğlu, 2005) But all these theory and case 
studies commonly based on big and multinational firms. The aim of this article provid-
ing the result of explaratory research abut builig strong brand into the subject and into 
a local firm in particular. For this particular study , it is based on a single case, Turkish 
based firm,Volkan Fire Fighting Vehicles “ is located in İzmir. The study is a qualitative 
study and semi-structured interview form was prepared to apply to the company execu-
tive and managers of the company. This article proposes providing of a road map to those 
local firms that would like to become brands. The conclusions of this article nearly same 
with other study on the field. These are respectivelly; concentrate on building one or two 
strong brand , focus a creatively developed marketing program, integrate brand and mar-
keting elements, be logical and consistent, link the entreprenur with the brand. In the fu-
ture bigger context of the study , furrther sampling would be done .

Key Words: brand, brand management, brand buildig, branding criteria
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LİCÂÎ’DE MARİFET ANLAYIŞI

Yrd. Doç. Dr. Adem ÇATAK

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Araş. Gör. Ahmet VURAL

Gümüşhane Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Tasavvuf Anabilim Dalı

Asıl adı Yusuf b. Abdurrahman olan Licâî, Mağrip’te Muvahhidler Devletinin en par-
lak döneminde yaşamıştır. Onun yaşadığı dönem, hicri VI. yüzyılın son çeyreği ile VII. 
yüzyılın ilk çeyreği arası döneme denk gelmektedir. Licâî, dini eğitimini dönemin ileri 
gelen alimleri yanında tamamladıktan sonra tasavvufi düşünceye meyletmiş ve hayatı-
nın geri kalan kısmında tasavvufi düşünceye dair eserler vermiş, öğrenciler yetiştirmiştir. 
Bu çalışmada Licâî’nin hayatı ve eserleri kısaca tanıtıldıktan sonra onun tasavvufi düşün-
cesinin temelini oluşturan marifet kavramı incelenmiştir. Marifet kavramını üç ana baş-
lıkta, marifetullah, marifet-i nefs ve marifet-i esrar olarak ele alan Licâî, tasavvufi yorum 
ve izahlarla konuyu irdelemiştir. Marifetullah kavramında Allah’ın insan tarafından ne 
kadar ve nasıl tanınabileceği ana başlığı altında kelamî konulara girişmiş ve bir yönüyle 
sûfî kelamı oluşturmaya çalışmıştır. Bu bağlamda Eşari mezhebine çok yakın olduğu da 
söylenebilir. Marifet-i nefs kavramını ise insanın benliğini izah sadedince incelemiş ve 
bu bağlamda birçok psikolojik tahlil yapmıştır. Yaptığı tahliller, modern psikolojinin in-
sanı tanıma çabasına hicri VII. yüzyıldan bir farklı bakış açısıyla destek verir mahiyette-
dir. Marifet-i esrar başlığı altında ise tasavvufi meseleleri izah etmiş ve bu yola sülûk eden 
sûfîlere birçok konuda uyarılarda bulunmuştur. Çalışmanın temel hedefi, Licâî ve düşün-
cesini kültür dünyamıza tanıtmaktır.

Anahtar kavramlar: Licâî, Mağrip Tasavvufu, Marifet.
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ALMANYA’DA YAŞAYAN TÜRKLERE YÖNELİK, TÜRKÇE DERS 
KİTAPLARININ YÖNTEMLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Yrd. Doç. Dr. Ahmet KILINÇ

Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd Almanya

ahmet@dicle.edu.tr

Almanya`da yaşayan Türklere yönelik, Türkçe ders kitapların yöntemler bağlamında 
incelenmesi. Almanya’da 1960’lardan sonra tarihsel olarak artan Türk nüfusu günümüzde 
3 milyonu bulmaktadır. Her ne kadar bunların yarıya yakını Alman vatandaşlığını almış 
olsalar da Kültür ve Dil açısından bu insanlar Türk dünyasının ve coğrafyasını bir par-
çası olarak kabul görmektedirler. Bu insanlara Türkiye Cumhuriyetinin’de destek ve kat-
kılarıyla ana dilleri olan Türkçe, Türkiye’den gönderilen Öğretmen ve ders materyaliyle 
öğretilmeye ve devamlılığı sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu özverili ve gayretli çalışma-
nın merkezinde her ne kadar öğretmenlerimiz bulunsa da bu öğretmenlerimizin kullanmış 
oldukları ders materyalleri Türkçe ders kitapları çok büyük bir öneme sahiptir. Öğrenci-
ler Türkçe ders kitaplarıyla okul dışında da çalışmalarını devam ettirebilirler. Dolayısıyla 
Türkçe ders kitaplarının güncel ihtiyaçları karşılayacak durum da olmaları gerekmektedir. 
Bu bağlamda Türkçe ders kitaplarını yöntemler çerçevesinde dört beceriden dinleme ve 
konuşmaya yönelik daha çok ağırlık vermelidir, çünkü Almanya’da yaşayan vatandaşla-
rımız her ne kadar okuma ve yazma yapsalar ve bu becerilerini geliştirseler dahi, dili ve 
de hatta ana dilleri olan Türkçeyi konuşamadığı takdirde ve güncel hayatta kullanmadığı 
durumda bu dilin ölmesi kaçınılmaz bir sonuçtur. Bundan dolayı konuşma becerisi çok 
önemlidir ve bu becerinin gelişmesinde de en büyük katkı dinlemeyle olmaktadır. Ders 
kitaplarının dinleme ve konuşma becerilerine yönelik, örneğin CD ve her türlü iletişim ve 
bilişim araçlarına bağlı olarak hazırlanmalı ve günümüz çağdaş teknolojisine uygun ol-
malıdır. En önemlisi öğrencilerin bulunduğu ülkenin, bu durumda Almanya’nın ortam ve 
şartlarına göre hazırlanmalı, ders kitaplarının Alman ders kitaplarından albenisi daha geri 
olmamalıdır, yani ders kitapları gerekirse Almanya’da yaşayan Türk eğitimcilerinin görüş 
ve önerisi alınarak yerel şartlara uygun ve Türkçeyi en güzel ve kolay biçimde öğretme 
amaçlı olarak hazırlanmalıdır. Bu sunumumda Almanya’daki ders kitaplarının bu şartları 
ne derece sağladıkları incelenerek masaya yatırılacak ve çözüm önerileri öne sürülecektir.

Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil, Yöntemler, Ders Materyali
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EXAMINATION OF TURKISH TEXTBOOKS IN RELATION TO METHODS 
FOR TURKS LIVING IN GERMANY

Abstract

The Turkish population, which has increased historically in Germany since 1960, now 
stands at 3 million. Even though they have received German citizenship as close as half 
of them, they are regarded as part of the Turkish world and geography in terms of Culture 
and Language. These people are tried to be taught and maintained with the support and 
contributions of the Republic of Turkey in the Turkish, which is the mother tongue, with 
the Teacher and the course materials sent from Turkey. Although we have all the teach-
ers at the center of this self-sacrificing and diligent study, the Turkish textbooks have a 
great proposition from the course materials that these teachers use. Students can continue 
to work outside the school with Turkish textbooks. Therefore, Turkish textbooks need to 
be in a position to meet current needs. In this context, Turkish textbooks should focus 
more on four methods of listening and speaking in the framework of methods. Because 
it is an inevitable result if our citizens living in Germany do all the reading and writing, 
and even if they develop these skills, if they can not speak Turkish and Turkic, which is 
the main language, and if they do not use it in their daily lives. Therefore, speaking skill 
is very important and the biggest contribution to the development of this skill is listening. 
It should be prepared for the listening and speaking skills of the textbooks, eg CD and all 
kinds of communication and information tools, and should be in accordance with con-
temporary technology of today. Most importantly, the country where the students live, in 
this case, should be prepared according to the conditions and conditions of Germany, the 
textbooks should not be more backward from the German textbooks, ie if the textbooks 
are necessary, the opinions and suggestions of the Turkish educators living in Germany 
should be taken into consideration. Should be prepared for teaching purposes. In this pre-
sentation, the extent to which the textbooks in Germany provide these conditions will be 
examined and a solution proposal will be put forward.

Key Word: foreign language, methods, course material
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Amaç: Sağlıklı bir evlilik yeme, içme, barınma ve korunmayı sağlayan aile içinde 
olumlu eş ilişkilerini, cinsel doyumu sosyal rol ve sorumlulukları kabullenmeyi içerme-
lidir. Evlilik kurumu, toplumların sosyal örgütlenme şekillerini oluşturan önemli değiş-
kenler arasında yer almaktadır. Bu nedenle evlilik kurumunun sağlam temeller üzerine 
inşası, toplum geleceği için önemlidir. Çalışmamızda evlilik amacıyla kaçırılan, alı ko-
nan ve cinsel saldırıya uğrayan kadın olgular adli tıbbi açıdan irdelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Evlilik amacıyla kız kaçırma ve cinsel saldırıda bulunma eylemlerine yöne-
lik yaşadığımız coğrafyadaki yasal düzenlemeler geçmişten günümüze irdelendi ve mağ-
durlar üzerindeki travmatik sonuçları ele alındı.

Tartışma ve Sonuç: Evlilik kişilerin daha güvenli ve konforlu bir hayat sürebilme, ki-
şiler arasında yeni akrabalık bağları kurma ve toplumun sağlıklı yapılanması için önemli 
bir organizasyon olmasına rağmen ataerkil ve cinsiyet düzeninin etkin olduğu kültürlerde 
erkek açısından evlilik; cinsel ihtiyaçların giderilmesi, soyun devamı için üreme, ev içi ba-
kım hizmetlerinin sağlanması olarak algılanabilmekte ve kadın bu ihtiyaçların düzenli bir 
şekilde sağlanabilmesi için evlilik bağıyla alıkonulabilmektedir. Bu amaçla da kadına cin-
sel saldırıda bulunularak topumun ve kadının “namus” algısı kullanılmaya çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: kız kaçırma, Cinsel saldırı, namus
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AN ANALYSIS OF ABDUCTING A GIRL TO GET MARRIED FROM THE 
PERSPECTIVE OF FORENSIC MEDICINE

Abstract

Study Objective: A healthy marriage should involve positive spousal relationships, 
sexual satisfaction, and the acceptance of social roles and responsibilities within a fam-
ily that provides nourishment, accommodations, and protection. The institution of mar-
riage is a significant variable that determines how societies are organized socially. For 
this reason, building this institution on a strong foundation is important for the future of 
any society. This study uses the forensic medicine viewpoint to examine female subjects 
that are kidnapped, detained, and sexually assaulted with the purpose of forcing marriage.

Methodology: The study analyzed the past and present legal regulations in Turkey 
related to incidents of kidnapping and sexually assaulting girls with the purpose of mar-
riage, and examined the traumatic outcomes experienced by the victims.

Discussion and Conclusion: Marriage is an organization that is important regarding 
the maintenance of a secure and comfortable life, building new familial relationships be-
tween people, and the healthy structuring of society. However, men may perceive mar-
riage as a means to satisfy social needs, maintain the family through reproduction, or pro-
vide domestic care in patriarchal societies. Consequently, the bond of marriage may be 
used to detain women to ensure that these needs are satisfied regularly. Thus, the percep-
tion of a woman’s and society’s honor is used to force marriage after sexually assault-
ing that woman.

Key Words: abduction of girls, honor, sexual assault
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Örgütlerde işgörenlerin, kendilerine verilen görevleri yerine getirdikten sonra kalan 
zamanda yapacak iş bulamamaları sonucunda, acizlik hissedecekleri düşünülerek psiko-
lojilerinin olumsuz yönde etkileneceği ek olarak örgüt kaynaklarının da atıl kalacağı dü-
şünülmektedir. Marx (1976: [1867]: 534) atıl iş gücü olarak adlandırılan bu durumu, iş-
görenlerin görevlerini yerine getirdikten sonra asli işiyle yani meslekleriyle ilgisi olmayan 
işler yapmaları şeklinde tanımlamaktadır. Bu durumun sonucu olarak yazında Boreout ola-
rak nitelendirilen kavrama göre, bu atıl zamanın işgörenlerin meslekleri ile ilgili olum-
suz duygular hissetmelerine sebep olacağı, böylece işgörenlerde psikolojik sorunların gö-
rüleceği aşikârdır. Araştırma kapsamında Selçuk Üniversitesi’ndeki idari personellerden 
elde edilen veriler (n=250) kullanılarak, kaynakların korunumu teorisi kapsamında, bore-
out faktörünün kariyer uyumluluğu üzerindeki etkisi demografik faktörlerle birlikte ince-
lenmektedir. Araştırma kapsamında elde edilen bulgular sonucunda “boreout ile kariyer 
uyumluluğu” arasında negatif yönlü, anlamlı (r= -.382, p=0.000<0.05) bir ilişki bulun-
muştur. Diğer bulgu olarak ise “boreout ile kariyer iyimserliği” arasında negatif yönlü, 
anlamlı (r= -.152, p=0.016<0.05) bir ilişki belirlenmiştir. Sonuç bölümünde idari perso-
nellerin boreout zararları hakkında çeşitli öneriler sunulmaktadır. Araştırmanın, boreout 
ve kariyer iyimserliği ile kariyer uyumluluğu kavramları hakkında çalışmaların oldukça 
sınırlı olması bakımından alanyazına katkı yapacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Boreout, kariyer uyumluluğu, atıl işgücü, idari personel.
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THE ANALYSIS OF EFFECTS OF BOREOUT SYNDROME TO CAREER 
ADAPTABILITY AND CAREER OPTIMISM: A CASE STUDY OF SELÇUK 

UNIVERSITY

Abstract

In organizations, it is thought that because of the inability of the employees to find 
work to do after the fulfillment of their duties, amployees are thought to feel helpless so 
that their psychology will be affected negatively and the resources of the organization will 
also be idle. This situation, which is also defined as the idle labor force, defines by Marx 
(1976: [1867]: 534) the employees as having to do the actual work after they fulfillment 
of their works, they are not interested in their profession. As a consequence of this situa-
tion, according to the concept described as Boreout in the literature, it is obvious that this 
idle time will cause the employees to feel negative feelings about their works, so that psy-
chological problems will be seen in the employees. Within the scope of the research, us-
ing the data obtained from administrative staff in Selçuk University (n = 250), the effect 
of the boreout factor on career adaptability and career optimism is examined together with 
the demographic factors, within the scope of resource conservation theory. The research 
has shown that a negative correlation between boreout and career adaptability (r = -.382, 
p = 0.000 <0.05). Another finding has shown that a negative correlation between boreout 
and career optimism (r = -.152, p = 0.016 <0.05). In the conclusion section, various sug-
gestions are given about the boreout losses of the administrative staff. Consequently it is 
thought that the research will contribute to the literature in terms of the fact that studies 
on bureout and career optimism and career adaptability concepts are very limited.

Key Words: Boreout, career adaptibility, idle workforce, administrative staff.
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Bu çalışmada, öncelikle merhamet ve kolaylık kavramları üzerinde kısaca durulacak, 
daha sonra, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamber’in, Namaz, Oruç, Hac ve 
benzeri ibadetlerin ifasında, ümmetinin sıkıntıya düşmesini önlemeye yönelik tavsiyeleri 
ele alınacaktır. Hz. Peygamber, ibadetler konusunda aşırı titizlikten ve mükemmeliyetçi-
likten kaynaklanan ve insanları yorgunluğa, bıkkınlığa ve o ibadeti tamamen terk etmeye 
sevkeden bazı aşırıklara dikkat çekerek bunlardan nehyetmiş ve bir takım kolaylıklara/
ruhsatlara işaret etmiştir. İbadetlerde aşırılığın sonucu hep olumsuz olmuştur. Bu nedenle 
Hz. Peygamber her işte olduğu gibi ibadetler konusunda da ümmetine orta yolu tavsiye 
etmiştir. İnsanın ruhuna, bedenine ve çevresindeki insanlara eziyet vermeden, onların hak-
kını hukkukunu ihlal etmeden, ibadetlerini şevk ve iştiyakla devamlı olarak yapabilmesi-
nin olmazsa olmaz şartı itidalli olmak ve gerektiğinde bu konulardaki ruhsatlardan yarar-
lanmaktır. Konu ana hadis kaynaklarına dayalı olarak ele alınacak ve bu konuda Nebevi 
duruşun/tavsiyenin, yani olması gerekenin altı çizilecektir. Böylelikle bazı insanların daha 
sevap olduğu/olacağı zannı ile ibadetleri kendilerine zorlaştırarak, hem kendi nefislerine 
hem etki alanındaki insanlara zulmetmelerinin önüne geçilmeye çalışılacaktır. Çalışmada, 
konunun zihinlerde aydınlığı kavuşmasına yetecek kadar çarpıcı örnek zikredilcektir. Fa-
kat, tek tek tüm ibadetlerle ilgili tüm kolaylık tavsiyelerinin toplanması, bir dökümünün 
verilmesi bu çalışmanın hedefleri arasında bulunmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hz. Peygamber, İbadet, Kolaylık, Rahmet, Ruhsat.



279

I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu

REFLECTIONS OF THE PROPHETIC MERCY ON THE WORSHIP

Abstract

In this study, we focus on the concepts of compassion and easiness in briefly. Then 
The Prophet’s recommendations who was sent as a mercy to the worlds, for prevention 
of falling into the distress of the Ummah when performing prayer, fasting, Hajj and sim-
ilar rites will be discussed. The Prophet has forbidden excesses that originate from per-
fectionism and punctiliousness than pointed to some easiness. This extremism in worship 
caused to people fatigue, boredom, and that leads to abandon worship altogether.The result 
of extremism in worship always has been negative. For this reason, as with in all things, 
the Prophet advised the middle path in the same way in worship. People should benefit 
some easing granted to them and they should not violate anyone’s rights such as a wife 
or husband, brother, sister, father, mother, society etc. All these issues will be discussed 
based on the main Hadith source and in this regard, the prophetic stance/advice will be-
ing highlighted. In this study, enough examples will be given but collecting and sorting 
of all samples on the subject will not be made.

Key Words: The Prophet Muhammad, Prayer, Easiness, Mercy, Permission.
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İşe yönelik merak; bireyin yaptığı iş ve çalıştığı alana ilgi duymasını, işinden zevk al-
masını, işin gerektirdiği aktiviteleri gerçekleştirmek için daha kolay motive olmasını, işiyle 
ilgili yeni bilgi ve beceriler edinmeye istekli olmasını ve işinde karşılaştığı sorunlara çö-
züm odaklı bakarak pozitif bir perspektif takınmasını sağlayan önemli bir kişisel ve mes-
leki özelliktir. İşiyle ilgili merak özelliğine sahip bireyler; çalıştığı işyerine daha fazla katkı 
sunmak için çabalar, karmaşık sorunlarla karşılaştığında hemen geri çekilmez, işiyle ilgili 
düşünme ve kafa yormayı sever ve yenilikçi öneriler getirerek işiyle ilgili süreçleri geliş-
tirmeye çalışırlar. Bu bakımdan ele alındığında işe yönelik merak düzeyi yüksek olan bi-
reylerin üretkenlik ve kurumsal bağlılık düzeyleri de yüksek olabilmektedir. Bu nedenle 
çalışanların iş merak düzeylerini belirlemek örgü  tsel psikoloji alanında önemli bir gerek-
lilik olarak görülmektedir. Bu araştırmanın amacı Mussel, Spengler, Litman ve Schuler 
(2012) tarafından geliştirilen İşe Yönelik Merak Ölçeği’ni Türkçe’ye uyarlamak ve ge-
çerlik güvenirliğini incelemektir. Araştırma yaşları 20 ile 63 arasında değişen 203 (erkek: 
92 kadın: 111) çalışan üzerinde yürütülmüştür. İşe Yönelik Merak Ölçeği 10 maddeden 
oluşmaktadır, ölçekte ters kodlanan madde bulunmamaktadır. Ölçek 7’li Likert tipi bir de-
recelendirmeye sahiptir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda tek boyutlu modelin yeterli 
uyum verdiği görülmüştür (x²= 87.72, sd= 30, RMSEA= .098, SRMR= .036, CFI= .97, 
GFI= .92, IFI= .97, NFI= .95). İşe yönelik Merak Ölçeği Türkçe Formu’nun Cronbach alfa 
iç tutarlık güvenirlik katsayısı .95 olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam 
korelasyon katsayıları .70 ile .86 arasında sıralanmaktadır. Bu sonuçlar İşe Yönelik Merak 
Ölçeği Türkçe Formu’nun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

Anahtar kelimeler: İşe Yönelik Merak Ölçeği, Geçerlik, Güvenirlik
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TURKISH FORM OF WORK-RELATED CURIOSITY SCALE:
THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY

Abstract

Work-related curiosity has major importance in the workplace and includes seeking 
of information, knowledge acquisition, learning, and thinking about work (Mussel, Spen-
gler, Litman, & Schuler, 2012). In Turkish, there is no scale which can measure work-re-
lated curiosity in a valid and reliable way and so the aim of this research is to translate 
the Work-related Curiosity Scale to Turkish and to examine its psychometric properties. 
The study was conducted on 203 (male: 92 female: 111) people. Work-related Curios-
ity Scale is a 10-item self-report scale. In this study confirmatory factor analysis (CFA) 
was executed to confirm the original scale’s structure in Turkish culture. As reliability 
analysis internal consistency coefficient and as item analysis the item-total correlations 
were examined. The results of confirmatory factor analysis demonstrated that 12 items 
loaded on one factor (x²= 87.72, df= 30, RMSEA= .098, SRMR= .036, CFI= .97, GFI= 
.92, IFI= .97, NFI= .95). The internal consistency coefficient of the scale was .95. The 
corrected item-total correlations of Work-related Curiosity Scale ranged from .70 to .86. 
Overall findings demonstrated that this scale had high validity and reliability scores and 
that it may be used as a valid and reliable instrument in order to assess work-related cu-
riosity levels of individuals.

Key Words: Work-related curiosity, validity, reliability, confirmatory factor analysis
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Kariyer doyumu; bireyin kariyerinde başarılı olduğuna yönelik öznel algılarıdır. Ka-
riyer başarısında önemli bir rol oynayan kariyer doyumu, bireyin kariyeriyle ilgili farklı 
amaçlarına ulaşma yolunda ilerlemesini içermektedir. Kariyer doyumunu sağlayan faktör-
ler arasında gelir, yükselme, kendini geliştirme, statü gibi etmenler rol oynayabilmekte-
dir. Kariyer doyumu hem yapılan işin niteliğini artırmakta hem de bireyin sosyal ve psi-
kolojik anlamda daha sağlıklı bir konuma gelmesine yardımcı olmaktadır. Bu nedenle 
çalışan bireylerin kariyer doyumlarının ölçülmesi son derece önemlidir. Bu araştırmanın 
amacı Spurk, Abele ve Volmer (2015) tarafından geliştirilen Kariyer Doyumu Ölçeği’ni 
Türkçe’ye uyarlamak ve geçerlik güvenirliğini incelemektir. Araştırma yaşları 21 ile 57 
arasında değişen 196 (erkek: 86 kadın: 110) çalışan üzerinde yürütülmüştür. Kariyer Do-
yumu Ölçeği 5 maddeden oluşmaktadır, ölçekte ters kodlanan madde bulunmamaktadır. 
Ölçek 5’li Likert tipi bir derecelendirmeye sahiptir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda 
tek boyutlu modelin mükemmel uyum verdiği görülmüştür (x²= 0.68, sd= 4, RMSEA= 
.000, SRMR= .0071, CFI= 1.00, GFI= 1.00, AGFI= .99, NFI= 1.00). Kariyer Doyumu 
Ölçeği Türkçe Formu’nun Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı .81 olarak bulun-
muştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları .49 ile .69 arasında sı-
ralanmaktadır. Bu sonuçlar Kariyer Doyumu Ölçeği Türkçe Formu’nun geçerli ve güve-
nilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

Anahtar kelimeler: Kariyer Doyumu, Geçerlik, Güvenirlik
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TURKISH FORM OF CAREER SATISFACTION SCALE:
THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY

Abstract

Career satisfaction is one central indicator of subjective career success (Spurk, Abele, 
& Volmer, 2015). In Turkish there is no scale which can measure career satisfaction in a 
valid and reliable way and so the aim of this research is to translate the Career Satisfac-
tion Scale to Turkish and to examine its psychometric properties. The study was conducted 
on 196 (male: 86 female: 110) people. Career Satisfaction Scale is a 5-item self-report 
scale. In this study confirmatory factor analysis (CFA) was executed to confirm the orig-
inal scale’s structure in Turkish culture. As reliability analysis internal consistency coeffi-
cient and as item analysis the item-total correlations were examined. The results of con-
firmatory factor analysis demonstrated that 5 items loaded on one factor (x²= 0.68, df= 4, 
RMSEA= .000, SRMR= .0071, CFI= 1.00, GFI= 1.00, AGFI= .99, NFI= 1.00). The in-
ternal consistency coefficient of the scale was .81. The corrected item-total correlations of 
Career Satisfaction Scale ranged from .49 to .69. Overall findings demonstrated that this 
scale had high validity and reliability scores and that it may be used as a valid and reli-
able instrument in order to assess career satisfaction levels of individuals.

Key Words: Career satisfaction, validity, reliability, confirmatory factor analysis
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Kariyer hedef çelişkileri, bireyin geleceğine yönelik kendi belirlediği bireysel kariyer 
hedefleri ile mevcut kariyer gelişimi arasındaki uyumsuzluk ve boşluk olarak ele alınmak-
tadır (Bandura, 2001; Carver & Scheier, 1990; Creed & Hood, 2015; Higgins, 1987). Bazı 
araştırmacıların bu tür bir uyumsuzluğun, hedefleri belirleme ve değerlendirmede kaçı-
nılmaz olduğunu savunmasına rağmen çelişki ve uyumsuzluğun fazla olması durumunda 
bir dizi psiko-sosyal problemler yaşanabilmektedir. Dolayısıyla kariyer hedeflerine yöne-
lik çelişkilerin önceden belirlenmesi son derece önemlidir. Bu araştırmanın amacı orijinali 
Creed ve Hood (2015) tarafından geliştirilen Kariyer Hedef Çelişkileri Ölçeği’ni Türkçe’ye 
uyarlamak ve geçerlik güvenirliğini incelemektir. Araştırma yaşları 21 ile 65 arasında de-
ğişen 202 (erkek: 91 kadın: 111) birey üzerinde yürütülmüştür. Kariyer Hedef Çelişkileri 
Ölçeği 12 maddeden oluşmaktadır, ölçekte ters kodlanan madde bulunmamaktadır. Öl-
çek 7’li Likert tipi bir derecelendirmeye sahiptir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda tek 
boyutlu modelin yeterli uyum verdiği görülmüştür (x²= 132.61, sd= 49, RMSEA= .092, 
SRMR= .054, CFI= .93, IFI= .93, GFI= .90, NFI= .90). Kariyer Hedef Çelişkileri Ölçeği 
Türkçe Formu’nun Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı .91 olarak bulunmuştur. 
Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları .49 ile .74 arasında sıralanmak-
tadır. Bu sonuçlar Kariyer Hedef Çelişkileri Ölçeği Türkçe Formu’nun geçerli ve güveni-
lir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

Anahtar kelimeler: Kariyer Hedef Çelişkileri, Geçerlik, Güvenirlik
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TURKISH FORM OF CAREER GOAL DISCREPANCIES SCALE:
THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY

Abstract

The concept of career goal discrepancy can be described as the perceived gap between 
an individual’s career goal and the progress being made toward achieving that goal (Creed 
& Hood, 2015). In Turkish there is no scale which can measure career goal discrepancy 
in a valid and reliable way and so the aim of this research is to translate the Career Goal 
Discrepancies Scale to Turkish and to examine its psychometric properties. The study 
was conducted on 202 (male: 91 female: 111) people. Career Goal Discrepancies Scale 
is a 12-item self-report scale. In this study confirmatory factor analysis (CFA) was exe-
cuted to confirm the original scale’s structure in Turkish culture. As reliability analysis 
internal consistency coefficient and as item analysis the item-total correlations were ex-
amined. The results of confirmatory factor analysis demonstrated that 12 items loaded on 
one factor (x²= 132.61, df= 49, RMSEA= .092, SRMR= .054, CFI= .93, IFI= .93, GFI= 
.90, NFI= .90). The internal consistency coefficient of the scale was .91. The corrected 
item-total correlations of Career Goal Discrepancies Scale ranged from .49 to .74. Over-
all findings demonstrated that this scale had high validity and reliability scores and that 
it may be used as a valid and reliable instrument in order to assess career goal discrepan-
cies levels of individuals.

Key Words: Career Goal Discrepancies, validity, reliability, confirmatory factor analysis
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YAYLI ÇALGI ÖĞRENCİLERİNİN ORKESTRA /ODA MÜZİĞİ DERSİNE 
İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Yrd. Doç. Dr. Ali DELİKARA

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

delikara@hotmail.com

Birlikte müzik yapma etkinliği olan orkestra ve oda müziği dersleri, müzik eğitiminin 
önemli işlevleri olan, vazgeçilmez boyutlarındandır. Ülkemizde müzik öğretmeni yetişti-
ren kurumlarda “Orkestra/Oda Müziği” ve “Orkestra/Oda Müziği ve Yönetimi” adı altında 
dersler bulunmaktadır. Bu dersler çalgı eğitiminin belli aşamalarından sonra birbirini des-
tekleyici ve tamamlayıcı bir şekilde öğretim programlarında yer almaktadır. Çalgı eğitimi 
süreçleriyle bağlantılı olan orkestra derslerinde öğrencilerden belli bir performans sergi-
lemeleri ve seslendirdikleri eserin teknik ve müzikal özelliklerini doğru bir şekilde ifade 
etmeleri beklenir. Bu deneyimlerle öğrenci, eğitimi sürecindeki müziksel bilgi ve beceri-
lerini sunabileceği, geliştirebileceği önemli kazanımlar elde eder. Ayrıca ulusal ve evren-
sel müzik yapıtlarının karakterini, biçimini, bestecisini ve dönem özelliklerini tanıma ve 
yorumlama fırsatı bulur. “Yaylı çalgı eğitimi ve orkestra çalışmaları öğrenciye ilk elden 
müzik deneyimi fırsatı sunar. Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını çeşitlendiren bu çalışmalar, 
çalgı öğretiminin kapsamlı bir düzen içinde yürütülmesi açısından gereklidir.Bu yüzden 
hiçbir müzik programı, öğrencilere yaylı çalgılar yoluyla müzik yapma fırsatı sunmadan 
tamamlanamaz.” (Gillespie,1994: 79).Bu araştırmada, Niğde Ömer Halisdemir Üniver-
sitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalında 2016-2017 “ba-
har” yarıyılında lisans 3. ve 4. sınıf yaylı çalgı öğrencilerinin orkestra/oda müziği ders-
lerine ilişkin görüşleri yer almaktadır. Yarı yapılandırılmış sorularla orkestra/oda müziği 
ve yönetimi derslerinin; bireysel çalgı ve müzik öğretmenliğine ilişkin etkileri-katkıları, 
öğrencilerin repertuvar seçimi hakkındaki görüşleri, orkestra dersine ilişkin beklentileri, 
önerileri ve dersin eksik/zayıf bulunan yanları gibi konulardaki görüşlerine yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Orkestra, Orkestra Dersi, Yaylı Çalgı, Oda Müziği, Toplu Çalma
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THE OPINIONS OF THE STRING INSTRUMENTS STUDENTS ABOUT 
ORCHESTRA/CHAMBER MUSIC LESSON

Abstract

Orchestra and chamber music lessons are the indispensable dimensions of music ed-
ucation. There are courses under the name of “Orchestra/Chamber Music” and “Orches-
tra/Chamber Music and Management” in the institutions that teach music education in 
our country. These lessons take place in teaching programs complementary and comple-
mentary to each other after certain stages of instrument training. In the orchestra lessons 
that are linked to instrumental training processes, students are expected to exhibit a cer-
tain performance performance and to express their technical and musical characteristics 
accurately. With these experiences, the student gains important achievements that he can 
develop and develop musical knowledge and skills during his education. He also has the 
opportunity to recognize and interpret the character, form, composer and period features 
of national and universal musical works. “String instrument training and orchestral stud-
ies offer students the opportunity to experience music from the first hand. These studies, 
which diversify the interests and needs of the students, are necessary in order to carry out 
instrument education in a comprehensive order. So no music program can be completed 
without offering the students the opportunity to make music through stringed instruments 
“(Gillespie, 1994: 79). In this research, Niğde Ömer Halisdemir University Department of 
Fine Arts Education Department of Music Education, 2016-2017 “spring” semester, 3rd 
and 4th grade stringed students’ opinions about orchestra / chamber music courses are in-
cluded. Semi-structured questions of orchestra / chamber music and management courses; 
The opinions of students about the effects of repertoire selection, the expectations about 
the orchestra lesson, the proposal and the aspects of the lesson which are weak / missing.

Key Words: Orchestra, Orchestra Lesson, String Instrument, Room Music, Collec-
tive Playing Instruments.



288

Ist International Symposium of Silk Road Academic Studies

ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİNDE İHMAL EDİLEN BİR 
ÇALIŞMA ALANI: DİPLOMASİ ARAŞTIRMALARI

Büyükelçi (E) Prof. Dr. Ali Engin OBA

Çağ Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

Diplomasi, devletler arasındaki, devletler ile diğer aktörler arası ilişkilerin yönetimi 
olarak tanımlanabilir. Diplomasi, uluslararası ilişkiler disiplininin bir alt araştırma alanıdır. 
Ancak, Türkiye’de ihmal edilmiştir. Diplomasi de, bir değişim süreci içindedir, küresel-
leşmenin etkisi altındadır. Böylelikle, diplomasinin mahiyeti de değişim süreci içindedir. 
Devlet açısından diplomasi, dış politika hakkında öneride bulunur, dış politikanın oluştu-
rularak uygulanması ile ilgilenir.1 Diplomasiyi diplomatlar yürütür. Diplomatlar, atandık-
ları ülke içinde yaşayan, bu ülkenin sorunlarını tahlil eden, bağlı oldukları ülkelerin Dı-
şişleri Bakanlıkları’na yaptıkları değerlendirmeleri, görüş ve düşüncelerini, rapor olarak 
sunan kimselerdir. Böylelikle diplomatlar, ülkelere dair politikaları da oluştururlar. Diplo-
matlar, ayrıca, içinde yaşadıkları ülke makamlarıyla çeşitli temaslarında o ülkenin politi-
kalarını da etkilemek imkanına sahip olurlar.İkili ve çok taraflı diplomasinin klasik uğraş 
alanı, görüşmeler aracılığıyla sorunların çözümüne çalışmak, bu şekilde barışın sağlan-
masına katkıda bulunmaktır. Modern diplomasi, başka konulara da ilgi göstermektedir. 
Bunların başında, kamu diplomasisi, çevre, tabii afetler, salgın hastalıklar, güvenlik, te-
rörizm, insani sorunlar, arabuluculuk, yasadışı göç, ticaret, uluslararası örgütler, uluslara-
rası finans ve ekonomi gibi konular gelmektedir.Diplomasinin, bu ilgi alanı diplomatları 
da etkilemektedir. Artık, herşeyi bilen klasik diplomat tipinin yanında, uzman diplomat 
tipi öne çıkmaktadır. Diplomasinin geleceği konusunda çeşitli görüşler ileri sürülmekte-
dir.2Bu araştırmanın amacı, klasik diplomasi ile modern diplomasinin değerlendirmesini 
yapmaya çalışmak, çağdaş diplomasinin küreselleşme döneminde eriştiği gelişmeyi or-
taya koymaktır. Bu çerçevede, diplomatların niteliklerini tartışmaktır.

Anahtar Kelimeler: Diplomasi, İkili ve Çok Taraflı Diplomasi, Klasik Diplomasi, Mo-
dern Diplomasi, Küreselleşme Döneminde Diplomasi, Modern Diplomasinin İlgi Alan-
ları, Diplomat ve Nitelikleri

1 R. P. Barston, Modern Diplomacy, Essex, 2006, s. 1.
2 Philip Seib, The Future of Diplomacy, Cambridge, 2016, s. 119-143.
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A NEGLECTED FIELD OF RESEARCH IN INTERNATIONAL RELATIONS 
DISCIPLINE: DIPLOMACY STUDIES

Abstract

Diplomacy is dealing with the management of relations between states, between states 
and other actors. Diplomacy is a sub field of international relations discipline. Unfortu-
nately, it has been neglected in Turkey. Diplomacy is in a process of changing, it is under 
the influence of globalization. By this way, the nature of diplomacy is changing as well. 
From state perspective, diplomacy is recommending in the field of foreign policy, is in-
teresting in its shaping and its implementations. Diplomacy is conducted by diplomats. 
Diplomats are preparing reports covering their assessment and views with regard to the 
problems of the country where they live. By this way, they are helping to shape the pol-
icies regarding these countries. Furthermore, they have the capacity to influence the pol-
icies of the country where they live with the contacts of the authorities of these coun-
tries.The main task of bilateral and multilateral diplomacy is to negotiate in order to find 
a peaceful solution to international problems. Modern diplomacy, besides negotiations, 
is dealing in general with the following topics: public diplomacy, environment, disaster, 
pandemic, security, terrorism, humanitarian problems, mediation, illegal migration, trade, 
international organisations, international finance and economy.These fields of interest of 
modern diplomacy are influencing diplomats. Expert diplomat, instead of generalist dip-
lomat is becoming more important. Various views are formulated with regard to the future 
of diplomacy.The aim of this study is to present the development of diplomacy during the 
age of globalization, to evaluate and discuss the classical and modern diplomacy, to as-
sess the qualities of the diplomats.

Key Words: Diplomacy, Bilateral and Multilateral Diplomacy, Classical Diplomacy, 
Modern Diplomacy, Diplomacy during the Age of Globalization, The Field of Studies of 
Modern Diplomacy, Diplomat and its Qualities.
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EMİNE IŞINSU’NUN KÜÇÜK DÜNYA, AZAP TOPRAKLARI VE HACI 
BEKTAŞ ROMANLARINDAKİ YİNELEMELERİN ŞEKİL BİLGİSİ 

BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Ali Haydar KARADAMLA

ali.karadamla@ogr.sakarya.edu.tr

Yinelemeler, dile anlam olarak çeşitli zenginlikler katan unsurlardır. Türkiye Türkçe-
sinde araştırmacılar tarafından ikileme, yineleme veya tekrar olarak adlandırılan söz öbek-
leri kimi zaman yalnızca iki sözcüğün art arda tekrarı şeklinde ele alınırken kimi araş-
tırmacılar ise yalnızca iki sözcüğün art arda tekrarı olarak değil birbiriyle ilişkili olan ve 
zaman zaman araya başka sözcükler almış olan öbekleri de ifade etmektedirler. Bu ba-
kımdan dilimizde bu alanda bakış açısı farklılıklarının olduğu görülmektedir. Ergin (2002: 
377-379), tekrarlar adıyla açıkladığı sözcük öbeklerine bugün pekiştirme adını verdiği-
miz ve bazı ön ekler alarak oluşan sözcükleri de tekrar olarak ele almaktadır. Ancak söz 
konusu sözcüklerin ön eklerinin ayrı yazıldığı ve iki ayrı sözcük gibi değerlendirildiği de 
görülmektedir. Bu tür sözcükler bugün bitişik yazılmakta (yemyeşil, kıpkırmızı vb.) ve 
dolayısıyla da en az iki kelimenin tekrarı şeklinde olmamaktadır. Emine Işınsu’nun Kü-
çük Dünya, Azap Toprakları ve Hacı Bektaş romanlarını incelerken ele aldığımız kelime 
gruplarını yinelemeler olarak adlandırmayı uygun gördük. Bunun sebebi yalnızca iki ke-
limenin peş peşe kullanımı değil cümle içinde araya başka sözcük alarak veya yinelenen 
ögelerin önüne veya sonuna başka sözcük veya sözcük öbekleri eklenmesi suretiyle olu-
şan yapıları da ifade ediyor olmamızdır. İncelemenin asıl amacı, istatistiki olarak hangi 
romanda ne kadar yineleme kullanıldığının ortaya çıkarılması ve yazarın konuya göre ne 
tür yinelemeler kullandığını belirlemektir.

Anahtar Kelimeler: Yineleme, Küçük Dünya, Azap Toprakları, Hacı Bektaş
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REVIEW OF EMINE ISINSU’S KUCUK DUNYA, AZAP TOPRAKLARI AND 
HACI BEKTAS NOVELS IN PERSPECTIVE OF FORM STRUCTURE

Abstract

Iterations are elements which enriches the language in various ways. In Turkey Turk-
ish, phrases repetition, iteration and duplication are sometimes considered as the repeti-
tion of two words by the researchers and sometimes they are evaluated not as the repe-
tition of two words but the phrases which are connected to each other and occasionally 
merged with other words. Ergin (2002: 377-379), considers phrases which he calls “rep-
etitions” which we name reduplications nowadays and some words with prefix as itera-
tions. But sometimes prefix of in question words are written separately and considered as 
two separate words. Nowadays these kinds of words are written contagiously (yemyeşil, 
kıpkırmızı etc.) and in result they are not repetition of two words. We have considered 
appropriate to name the phrases we have discussed as repetitions while reviewing Em-
ine Isınsu’s Kucuk Dunya, Azap Toprakları and Hacı Bektas novels. Reason of this is not 
limited to use of two words consecutively but words come between in sentence or pat-
terns which are created by repetitive elements that are created by words or phrases which 
comes initially or posteriorly of those repetitive elements. The main reason of review is 
to measure the frequency of repetitions used in the discussed novels statistically and to 
determine the nature of repetitions which the writer used accordingly.

Key Words: Repetitions, Küçük Dünya, Azap Toprakları, Hacı Bektaş
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AZERBAYCAN-ABD İLİŞKİLERİ

Yrd. Doç. Dr. Ali Samir MERDAN

Çankırı Karatekin Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi.

1991’de bağımsızlığını kazanan ve jeopolitik açıdan önemli bir konuma sahip olan 
Azerbaycan’ın temel amacı; uluslararası camianın eşit bir aktörü haline gelmek ve ba-
ğımsızlığını devam ettirerek güvenliğini korumak olmuştur. Dağlık Karabağ sorunu se-
bebiyle ortaya çıkan Ermenistan’la savaş durumu, ülkedeki iç karışıklıklar ve ekonomik 
sorunlar gibi nedenlerle toprak bütünlüğünün parçalanması tehlikesiyle karşı karşıya ka-
lan Azerbaycan, toprak bütünlüğünü sağlayarak bağımsızlığını korumak için uluslararası 
toplumun desteğine ihtiyaç duymuş ve buna yönelik olarak da dış politikasını oluştururken 
ABD’ye öncelik vermiştir. Küresel güçler arasında denge kurma veya bir küresel güçle 
daha yakın ilişki içerisinde olma şeklinde bir dış politika izleyen Azerbaycan, bu politi-
kasını oluştururken dünyanın liderliğini üstlenen ABD’ye önem vererek uluslararası iliş-
kilerini bu yönde geliştirmiştir. Bağımsızlığını kazandıktan sonra Azerbaycan’da yaşanan 
birtakım olumsuzluklar ve sorunlar, ABD’deki güçlü Ermeni lobisinin ciddi çalışmaları 
ve yönetimin de Azerbaycan’ı önemsememesi gibi nedenler ikili ilişkilerin gelişimini en-
gelledi. 1991-1994 döneminde ABD, Dağlık Karabağ sorunu nedeniyle Azerbaycan’ı Er-
menistan’a saldırmakla suçlayarak Azerbaycan’a yönelik her türlü ABD yardımını engel-
leyen “Özgürlükleri Destekleme Yasası’na 907 Sayılı Ek” maddeyi uygulamaya koydu. 
Bu maddenin uygulanmasıyla da ikili ilişkilerde 1994’e kadar “belirsizlik dönemi” ya-
şandı. 1994’ten itibaren Azerbaycan petrolüne yönelik anlaşmaların imzalanmasıyla ikili 
ilişkilerde “yakınlaşma dönemi”ne girildi ve ABD, Dağlık Karabağ sorununun çözümünde 
çeşitli kurumlar aracılığıyla daha etkin bir rol almaya başladı. Fakat iki taraflı görüşmeler 
sıklaşsa da ilişkilerin gelişimine yönelik olumlu adımlar atılamadı ve ABD sadece çeşitli 
sivil toplum örgütleri aracılığıyla Azerbaycan’a yardım programlarını uygulamaya koydu. 
11 Eylül 2001 olayları sonrasında ABD’nın Azerbaycan’a yönelik politikasında değişimler 
görülmüştür. Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü daha fazla destekleyen ABD, “Özgürlük-
leri Destekleme Yasası’na 907 Sayılı Ek” maddenin yürürlüğünü durdurmuştur. “Ulusla-
rarası terörizme karşı ortak mücadele”de Azerbaycan’ın ABD’ye tam destek vermesi ve 
ABD’nin de Azerbaycan’daki ekonomik ve stratejik çıkarlarının önem kazanmasıyla bir-
likte ikili ilişkiler “işbirliği” çerçevesinde gelişmiş ve bugüne kadar devam etmiştir.

Anahtar Kelimeler: ABD, Azerbaycan, Dağlık Karabağ, petrol, “Özgürlükleri Des-
tekleme Yasası’na 907 Sayılı Ek” madde
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AZERBAİJAN-USA RELATİONS

Abstract

Having achieved her independence in 1991 and having an important place in terms 
of geopolitics, Azerbaijan’s basic aim has been to become an equivalent actor of interna-
tional community, to sustain its independence and to protect its security. Facing the threat 
of losing her territorial integrity due to the problems resulting from the Nagorno-Kara-
bakh problem such as state of war with Armenia, upheavals within the country and eco-
nomic problems, Azerbaijan has needed the support of international community in order 
to achive her territorial integrity and to protect her independence and for this aim she has 
constituted her foreign policy and given priority to the USA. Sustaining a foreign policy 
of constituting an equilibrium among the global powers or having a closer relaitonship 
with a global power, Azerbaijan has formed this politics, given priority to the United States 
who assumed the leadership of the world and improved her international relationships to-
wards this manner.Such reasons as certain problems and unfortunate incidents happened 
in Azerbaijan after she gained her independence, serious efforts of the Armenian lobby in 
USA and the administration’s ignorance of Azerbaijan have obstructed the progress of bi-
lateral relationships. In 1991-1994 period USA accused Azerbaijan of attacking Armenia 
due to Nagorno-Karabakh problem and effectuated the Annexed Article no. 907 into the 
“Code for Supporting Freedoms” which obstructed all kind of USA help towards Azer-
baijan. After the execution of this article, an “ambiguity period” was experienced in bi-
lateral relationships until 1994. Beginning from 1994 with the agreements towards Azer-
baijan oil, a “convergence period” started between bilateral relationships and USA began 
to take more effective role in the solution of Nagorno-Karabakh problem through vari-
ous institutions. But, even though frequent negotiations went on no positive steps were 
taken towards the improvement of relationships and USA put into practice the aid pro-
grams to Azerbaijan via various non-governmental organizations. After the incidents of 
9/11/2001, certain changes were observed in the policy of USA towards Azerbaijan. Giv-
ing more support to the territorial integrity of Azerbaijan, USA stopped the execution of 
Annexed Article no. 907 into the “Code for Supporting Freedoms”. Together with Azer-
baijan’s full support to USA in “mutual struggle against international terrorism” and the 
rising economic and strategic interests of USA in Azerbaijan, bilateral relationships de-
veloped within the frame of “cooperation” and continued until today.

Key Words: USA, Azerbaijan, Nagorno-Karabakh, oil, Annexed Article no. 907 into 
the “Code for Supporting Freedoms”
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SOSYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME 
VE YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİNİ KAZANDIRMADAKİ 

ETKİLİLİĞİNİN BELİRLENMESİ
(REYHANLI ÖRNEĞİ)

Ali ÜNSAL

Yahya Turan Fen Lisesi,

unsal-ali@hotmail.com

Dünyada yaşanan değişimi lehine çevirmek isteyen ülkeler eğitim sis-temlerini de bu 
doğrultuda yenilemek ve bu yenileşmeyi eğitim faaliyetlerine yansıtmakla yükümlüdür-
ler. Dünyadaki hızlı değişim bireysel ve toplum-sal anlamda beklentileri de yükseltmek-
tedir. Artık bireylerin temel düşünme biçimlerine ve temel biliş-sel becerilere sahip ol-
maları; eğitimin ise bu özelliklere sahip bireylerin ilgi, istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak 
nitelikte olması önemli bir gerekliliktir. Eğitim etkinliklerinin ve sonuçlarının belirleyi-
cisi, eğitimin ana ekseni konumundaki öğretim programlarıdır. Ülke genelinde uygulan-
maya başlanan yeni ortaöğretim programları ile öğrencilere kazandırılması hedeflenen 
bazı temel beceriler bulunmaktadır. Tarama tipindeki bu araştırmanın amacı, Sosyoloji 
Dersi Öğretim programının eleştirel düşünme ve yaratıcı düşünme becerilerini kazandır-
madaki etkisine ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemektir. Araştırma ile Reyhanlı İlçesinde 
yeni programın uygulandığı beş pilot ortaöğretim okulunda öğrenim gören 323 öğrenci-
nin görüşü üçlü Likert tipi bir ölçekle alınmıştır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizleri 
hesaplanmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri kul-
lanılmıştır. Öğrenciler eleştirel düşünme ve yaratıcı düşünme becerilerini kazandırmada 
Sosyoloji Dersi Öğretim programını etkili bulmuşlardır. Araştırma ile eleştirel ve yaratıcı 
düşünme becerilerinin öğrencilere kazandırılması yönünde olumlu sonuçlara ulaşılmıştır. 
Bunu, çalışmanın yürütüldüğü okulların ilçe merkezinde bulunan pilot okulları oluşuna 
ve programın özenle uygulanışına bağlamak mümkündür. Bu nedenle benzer çalışmalar 
farklı yerleşim yerlerinde ve farklı sosyoekonomik çevrelerde bulunan okullarda da yürü-
tülmelidir. Böylece programın uygulanmasında yaşanan olası sorunlu durumlar daha be-
lirgin biçimde ortaya konabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Öğretim Programı, Eleştirel Düşünme, Yaratıcı Düşünme.
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Abstract

Countries that are willing to turn to change in the world are obliged to renew their ed-
ucation systems in this direction and reflect this innovation to their educational activities. 
The rapid change in the world also raises expectations in the individual and society-wide 
sense. Now, individuals must have basic thinking styles and basic cognitive skills; It is an 
important requirement that education should be able to meet the interests, wants and needs 
of individuals with these characteristics. Educational activities and their determinants are 
the main axis of education. There are some basic skills that are aimed to be gained to the 
students with the new secondary education programs that are implemented throughout the 
country. The purpose of this research type of screening is to identify students’ opinions on 
the impact of the Sociology Teaching Curriculum on critical thinking and creative think-
ing skills. With the research, the opinion of 323 students who were educated in the five 
pilot secondary schools where the new program was applied in Reyhanlı Province was 
taken on a triple Likert type scale. Validity and reliability analyzes of your scale were cal-
culated. Arithmetic mean and standard deviation values were used in the analysis of the 
data. The students have found the Sociology Teaching Program to be effective in provid-
ing them with critical thinking and creative thinking skills. Research has yielded positive 
results in terms of bringing critical and creative thinking skills to students. It is possible 
to link this to the formation of pilot schools in the district center of the schools where the 
work is conducted and to the careful application of the program. For this reason similar 
studies should be conducted in schools located in different settlements and in different so-
cioeconomic environments. Thus, possible problematic situations in the implementation 
of the program will be more clearly demonstrated.

Key Words: Curriculum, Critical Thinking, Creative Thinking.
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Öz yeterlik, bireylerin yeteneklerine bağlı olarak ortaya çıkan ve belirli amaçların ger-
çekleştirilmesi sürecinde davranışları organize etmek için gerekli olan bir yapıdır. Eğitim 
öğretim etkinlikleri ile ilgili yapılan birçok çalışmalarda öz yeterlik özelliğinin konu edi-
nildiği görülmektedir. Akademik başarı, performans, meslek seçimi ve öğretmen uygula-
maları gibi eğitim öğretim sürecindeki çeşitli unsurlar üzerindeki etkileri düşünüldüğünde, 
öz yeterlikle ilgili yapılacak çalışmaların önemli olduğu söylenebilir. Bu çalışmanın amacı, 
Tschannen-Moran ve Woolfolk-Hoy (1998) tarafından geliştirilen, Köse (2007) tarafından 
Türk kültürüne uyarlaması yapılan Öğretmen Öz-yeterlik Algısı Ölçeği’nin geçerliğine iliş-
kin farklı kanıtlar toplamaktadır. Bu durum için doğrulayıcı faktör analizi yapılarak farklı 
çalışma gruplarında ölçeğin yapı geçerliği için bulgular sunulmuştur. Bunun yanı sıra ya-
pılan diğer bir inceleme farklı sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrenciler arasında yapılan 
karşılaştırmalardır. Araştırmaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğ-
renim görmekte olan 588 öğrencinin katılmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanılan Öğ-
retmen Öz-yeterlik Algısı ölçeği 24 maddeli 5 dereceli Likert tipi bir ölçektir. Ölçek öğ-
renci güdülenmesi, öğretim stratejileri ve sınıf yönetimi olmak üzere üç boyuta sahiptir. 
Gerçekleştirilen doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre χ2 /sd = 2.64, NNFI = 0.95, 
CFI = 0.96, IFI = 0.96 RMSEA = 0.06, GFI= 0.90, AGFI = 0.88 ve SRMR = 0.05 ola-
rak belirlenmiştir. Bu sonuçlar Öğretmen Öz-yeterlik Algısı Ölçeği üç boyutlu yapısının 
bu çalışma grubu için doğrulandığını göstermektedir Sınıf düzeyi değişkenine için ya-
pılan karşılaştırmalarda ise varsayım testleri sonuçlarına göre Tek Faktörlü Anova veya 
Kruskall Wallis H testlerinden biri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar tüm alt boyutlar 
ve ölçek toplam puanları için anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuç-
lar tüm alt boyutlar ve ölçek toplam puanları için anlamlı farklılık olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Öz Yeterlilik, Geçerlik, Doğrulayıcı Faktör Analizi, Sınıflar Arası 
Karşılaştırma
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VALIDITY STUDY OF TEACHER SELF-EFFICACY SCALE

Abstract

Self-efficacy is a construct that emerges depending on the abilities of individuals and 
is necessary to organize behaviour in the process of achieving specific goals. It has been 
observed that self-efficacy is the subject of many studies on educational activities. It can 
be said that the studies on self-efficacy are important when considering the effects on the 
various elements of the education and training process such as academic success, per-
formance, career choice and teacher practices. The aim of this study is to collect differ-
ent evidence about the validity of the Teacher Self-efficacy Perception Scale developed 
by Tschannen-Moran and Woolfolk-Hoy (1998), which was adapted by Köse (2007) to 
Turkish culture. Confirmatory factor analysis was performed for this case and findings 
for the validity of the scale were presented in different study groups. In addition to this, 
another review is the comparisons made among students at different grade levels.588stu-
dents studying at Abant İzzet Baysal University Faculty of Education participated in the 
research. The Teacher Self-efficacy Perception scale used as a data collection instrument is 
a 5-point Likert-type scale with 24 items. The scale has three dimensions: student motiva-
tion, teaching strategies and classroom management. According to the confirmatory factor 
analysis results, χ2 / sd = 2.64, NNFI = 0.95, CFI = 0.96, IFI = 0.96 RMSEA = 0.06, GFI 
= 0.90, AGFI = 0.88 and SRMR = 0.05. These results show that the three-dimensional 
structure of the Teacher Self-efficacy Perception Scale is confirmed for this study group. 
One-Way Anova or Kruskall Wallis H tests were used in the comparison of the class level 
variables according to the results of the hypothesis tests. The results showed that there was 
a significant difference for all sub-dimensions and scale total scores.

Key Words: Self-efficacy, Validity, Confirmatory Factor Analysis, Comparison Be-
tween Grades
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Öz yeterlik inancı eğitim öğretim sürecinde en sık incelenen psikolojik yapılardan bi-
ridir. Öz yeterlik kavramı Bandura (1994) tarafından geliştirilen Sosyal Öğrenme Ku-
ramı’nın önemli bir parçasıdır. Bu kuramda yapılan tanımlamalarda, öz yeterlik geçmiş 
veya o anki eylemlerle ilgili değildir. Bu özelliğin, gelecekteki eylemleri başarabilme ka-
pasitelerine olan inançlar ile ilgili olduğu ifade edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Tsc-
hannen-Moran ve Woolfolk-Hoy (1998) tarafından geliştirilen ve Çapa, Sarıkaya ve Ça-
kıroğlu (2005) tarafından Türk kültürüne uyarlanmış olan Öğretmen Öz-yeterlik Algısı 
Ölçeği’nin kısa formunun farklı bir çalışma grubunda geçerliğini kontrol etmektir. Ça-
lışma sürecinde, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte 
olan 501 öğrenciye, 5 dereceli Likert tipi puanlanan 12 maddeden oluşan ölçek kısa formu 
uygulanmıştır. Ölçek, uzun formdaki ile aynı şekilde öğrenci güdülenmesi, öğretim stra-
tejileri ve sınıf yönetimi olmak üzere üç boyuta sahiptir. Veri toplama sürecinde fazla sa-
yıda maddeden oluşan ölçekler uygulanması, motivasyon kayıplarının ve samimiyetsiz 
cevap verme eğilimi gibi olumsuz durumların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu 
nedenle araştırmacılar tarafından daha az sayıda madde içeren ölçekler tercih edilmekte-
dir. Bu durum bir ölçeğin kısa formunun geçerliği ile ilgili kanıtların önemini artırmakta-
dır. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre χ2 /sd = 3.87, NNFI = 0.92, CFI 
= 0.94, IFI = 0.94, RMSEA = 0.077, GFI= 0.94, AGFI = 0.91 ve SRMR = 0.05 olduğu 
tespit edilmiştir. Elde edilen uyum indekslerinden, χ2 /sd, RMSEA, CFI, IFI ve GFI ka-
bul edilebilir uyuma; AGFI ve SRMR iyi uyuma işaret etmektedir. NNFI’ya göre kötü 
uyumu göstermektedir. Bu sonuçlar Öğretmen Öz-yeterlik Algısı Ölçeği’nin kısa formu-
nun üç boyutlu yapısının doğrulandığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Öz yeterlik, Kısa Form, Geçerlik, Doğrulayıcı Faktör Analizi.
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VALIDITY STUDY OF SHORT FORM OF
TEACHER SELF-EFFICACY SCALE

Abstract

Self-efficacy belief is one of the most frequently investigated psychological constructs 
in the educational process. The concept of self-efficacy is an important part of the So-
cial Learning Theory developed by Bandura (1994). In the definitions made in this the-
ory, self-efficacy does not relate to past or present actions. It is expressed that this con-
struct is related to beliefs in capacities to achieve future actions. The aim of this study is 
to check the validity of the short form of the Teacher Self-efficacy Perception Scale de-
veloped by Tschannen-Moran and Woolfolk-Hoy (1998) and adapted to Turkish culture 
by Çapa, Sarıkaya and Çakıroğlu (2005) in a different study group. In the study process, 
a short scale form consisting of 12 items scored 5 point Likert type was applied to 501 
students who were studying at Abant İzzet Baysal University Faculty of Education. The 
scale has three dimensions as student motivation, teaching strategies and classroom man-
agement as well as the long form. Applying scales consisting of a large number of items 
during the data collection process can cause negative situations such as motivation losses 
and a tendency to respond inconsequently. For this reason, scales containing fewer items 
are preferred by researchers. This increases the importance of evidence for the validity of 
a short form of a scale. According to confirmatory factor analysis results, χ2 / sd = 3.87, 
NNFI = 0.92, CFI = 0.94, IFI = 0.94, RMSEA = 0.077, GFI = 0.94, AGFI = 0.91 and 
SRMR = 0.05. Among the obtained fit indices, χ2 / sd, RMSEA, CFI, IFI, and GFI were 
acceptable; AGFI and SRMR indicate good fit. It shows poor fit according to NNFI. These 
results show that the three-dimensional structure of the short form of the Teacher Self-ef-
ficacy Perception Scale is confirmed.

Key Words: Self-efficacy, Short Form, Validity, Confirmatory Factor Analysis.
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Geçerlilik, bir ölçme aracının, ölçülmek istenen özelliği diğer özelliklerle karıştırma-
dan tam ve doğru olarak ölçebilme derecesi olarak tanımlanmaktadır (Tekin, 2000). Ölçme 
araçlarının geçerliğinin sağlanması, uygulama sonuçlarına dayalı olarak alınan kararların 
verimliliği açısından oldukça önemlidir. Ölçme araçlarının geçerliği için kanıt sağlayan 
en önemli incelemelerden birisi ölçme değişmezliği analizleridir. Ölçme değişmezliği, 
farklı alt gruplarda bulunan bireylerin ölçülmek istenen özelliklerinin, alt grup üyeliğin-
den etkilenmeden ortaya çıkması olarak tanımlanabilir. Ölçme değişmezliğinin önemli bir 
geçerlik kanıtı olmasına karşın yapılan çalışmalarda yeterince ele alınmadığı görülmek-
tedir. Ölçme değişmezliği yöntemlerine ilişkin bilgi eksikleri bu durumun en önemli ne-
deni olarak gösterilmektedir. Ölçme değişmezliğinin incelenmesi için kullanılan en yay-
gın yöntemler, madde tepki kuramı başlığı altındadır. Yapılan incelemelerde, maddelerin 
değişen madde fonksiyonu (DMF) ile ilgili kontrol yapılmaktadır. Bu incelemeler sonucu 
DMF gösterdiği belirlenen maddeler için yanlılık çalışmaları yapılmaktadır. DMF göste-
ren maddelerin bulunmaması ilgili ölçme aracı için ölçme değişmezliğinin sağlandığını 
göstermektedir. Bu araştırmada madde tepki kuramı temelli yöntemlerden Olabilirlik Oran 
Testi (OOT) ve Raju’nun Alan İndeksleri (RAİ) yöntemlerine için DMF analizi sonuç-
larının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırma sürecinde Abant İzzet Baysal Üniversi-
tesi Eğitim Fakültesi ve Formasyon programında eğitim gören 598 öğrenciden veri top-
lanmıştır. DMF analizleri için çalışma grupları cinsiyet ve öğrenim durumu değişkenleri 
için ikiye bölünmüştür. Yapılan analizlerde cinsiyet değişkeni için yapılan karşılaştırmada 
OOT yöntemi için madde 9’un (tek biçimli); RAİ yöntemi için madde 10 - 11’in (tek bi-
çimli), madde 12’nin (tek biçimli olmayan) değişen madde fonksiyonu gösterdiği ortaya 
konmuştur. Öğrenim durumu değişkeni için ise OTT yöntemi için madde 11 – 16 – 19 
ve 22 (tek biçimli), madde 17’nin (tek biçimli olmayan); RAİ yöntemi için -madde 14 – 
15’in (tek biçimli), madde 7 – 23 – 24’üin (tek biçimli olmayan) değişen madde fonksi-
yonu gösterdiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ölçme Değişmezliği, Değişen Madde Fonksiyonu, Olabilirlik 
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INVESTIGATION OF DIFFERENTIAL ITEM FUNCTIONS OF TEACHER’S 
SELF- EFFICACY SCALE WITH ITEM RESPONSE THEORY METHODS

Abstract

Validity is defined as the degree of a measurement instrument can accurately mea-
sure the desired construct without interfering with other constructs. Ensuring the validity 
of the measurement instruments is very important in terms of the efficiency of decisions 
taken based on the results of implementation. One of the most important examinations that 
provide evidence for the validity of measurement instrument is analysis of measurement 
invariance. Measurement invariance can be defined as the appearance of the character-
istics of the individuals in different subgroups without being influenced by the subgroup 
membership. Although the measurement invariance is an important evidence of validity, 
it seems that measurement invariance have not been adequately investigated in the stud-
ies. The lack of information on the methods of measurement invariance is shown as the 
most important cause of this situation. The most common methods used for examining 
the measurement invariance are under the heading of item response theory. In the exam-
ination, control of the differential item function (DIF) of the items is carried out. For these 
items, biased studies are conducted for the identified DIF. The absence of items exhibiting 
DIF indicates that the measurement invariance is provided for the respective measuring 
instrument. In this study, it is aimed to compare the DMF analysis results for the Likeli-
hood Ratio Test (LRT) and Raju’s Area Indexes (RAI) methods based on item response 
theory. Collecting data from 598 students who were studying in the Abant Izzet Baysal 
University Faculty of Education and Formation Program during the research process. For 
DIF analyses, the study groups were divided into two for gender and educational status 
variables. Comparison made for gender variables, it has been found Item 9 (uniform) for 
the LRT method; for the RAI method, items 10-11 (uniform), item 12 (non-uniform) ex-
hibit differential item function. For the educational status variable, it has been found items 
11 - 16 - 19 and 22 (uniform), item 17 (non - uniform) for the LRT method; for the RAI 
method - substance 14-15 (uniform), items 7-23-24 (non-uniform) differential item function.

Key Words: Measurement Invariance, Differential Item Function, Likelihood Ratio 
Test, Raju’s Area Indexes.
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Bilimsel araştırmalarda psikolojik yapıların farklı gruplarda değerlendirilmesi sıklıkla 
çalışılmaktadır. Bu tür karşılaştırmaların anlamlı olabilmesi için öncelikle ölçme aracının 
karşılaştırılan gruplarda geçerli olması veya ölçme değişmezliğinin saplanması gerekli-
dir. Ölçme değişmezliğinin test edilmesinde farklı yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntem-
ler farklı ölçme kuramları altında toplanmışlardır. Bu çalışmada madde tepki kuramı al-
tında Madde Parametrelerin Karşılaştırılması yöntemi (MPK) ve Raju’nun Alan İndeksleri 
(RAİ) yöntemi, yapısal eşitlik modellemesi altında ise ortalama kovaryans yapılarının de-
ğişmezliği (OKYD) yöntemi bu araştırmada farklı gruplarda karşılaştırılmıştır. Bu araştır-
mada, ilk olarak Tschannen-Moran ve Woolfolk Hoy (1998) tarafından geliştirilen, daha 
sonra ise Çapa, Sarıkaya ve Çakıroğlu (2005) tarafından öğretmen adayları üzerinde uy-
gulanarak Türk kültürüne uyarlanmış olan Öğretmen Öz-yeterlik Algısı Ölçeği’nin kısa 
formu kullanılmıştır. Ölçek, 12 maddeden oluşmakta olup, maddelere verilen tepkiler, 
‘hiçbir zaman’ ile ‘her zaman’ arasında değişen beş dereceli Likert tipi bir ölçek üzerinde 
verilmektedir. Çalışma kapsamında dört farklı üniversitenin eğitim fakültesi ve pedago-
jik formasyon programı öğrencilerinden veri toplanmıştır. Çalışmaya Abant İzzet Baysal, 
Mersin, Cumhuriyet ve Marmara üniversitelerinde öğrenim gören toplam 2000 öğrenci ka-
tılmıştır. Elde edilen bu veriler için ölçme değişmezliğinin sınanacağı gruplar kadın-erkek 
ve eğitim fakültesi-pedagojik formasyon öğrencileri olarak belirlenmiştir. Yapılan analiz-
lerde cinsiyet değişkeni için RAİ yöntemi sonuçlarına göre madde 4 – 7’nin (tek biçimli), 
madde 12’nin (tek biçimli olmayan); OKYD yöntemi için madde 9’un (tek biçimli); MPK 
yöntemi için madde 4’ün (tek biçimli), madde 10 – 11’in (tek biçimli olmayan) değişen 
madde fonksiyonu gösterdiği değişen madde fonksiyonu gösterdiği belirlenmiştir. Öğre-
nim durumu değişkeni için ise RAİ yöntemi sonuçları madde 6’nın (tek biçimli), madde 
8 – 10’un (tek biçimli olmayan); OKYD yöntemi için madde 1 – 2 ve 3’ün (tek biçimli); 
MPK yöntemi için madde 5 – 11’in (tek biçimli), madde 8 – 9 ve 10’un (tek biçimli ol-
mayan) değişen madde fonksiyonuna sahip olduğunu göstermektedir.
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COMPARISON OF FINDINGS OF DIFFIRENT MEASUREMENT 
INVARIANCE METHODS ON SHORT FORM OF TEACHER’S SELF- 

EFFICACY SCALE DATA

Abstract

In scientific research, the evaluation of psychological structures in different groups is 
frequently studied. In order for such comparisons to be meaningful, it is first necessary 
to ensure that the measuring instrument is valid in the comparative groups or that mea-
surement invariance has to be provided. There are different methods of testing the mea-
surement invariance. These methods are grouped under different measurement theories. 
In this study, the method of Item Parameters Methods (IPM) and Raju’s Area Indexes 
(RAI) method under item response theory and the method of mean and covariance struc-
tures (MACS) under structural equation modelling (SEM) method were compared in dif-
ferent research groups. In this study, the short form of the Teacher Self-efficacy Percep-
tion Scale, which was first developed by Tschannen-Moran and Woolfolk Hoy (1998) and 
adapted to Turkish culture by Çapa, Sarıkaya and Çakıroğlu (2005) by applied to teacher 
candidates. The scale consists of 12 items, and the responses given to the items are given 
on a 5-point Likert-type scale ranging from ‘never’ to ‘always’. In the process of the 
study, data were collected from students of education faculty and pedagogical formation 
programs of four different universities. 2000 students from Abant İzzet Baysal, Mersin, 
Cumhuriyet and Marmara universities participated in the study. For these obtained data, 
the groups to be tested for the measurement invariance were determined as female-male 
and education-pedagogical formation students. According to the results of for gender vari-
able, it has been determined the items 4-7 (uniform), item 12 (non-uniform) RAI method 
in the analyses; Item 9 (uniform) for the MACS method and item 4 (uniform), items 10-
11 (non-uniform) for the IPM method exhibits differential item function. For the educa-
tional status variable, the results of the RAI method are shown in item 6 (uniform), items 
8-10 (non-uniform); items 1 - 2 and 3 (uniform) for the MACS method; items 5 – 11 (uni-
form) 8 - 9 and 10 (non-uniform) for the IPM method, have the differential item function.

Key Words: Measurement Invariance, Differential Item Function, Raju’s Area In-
dexes, Item Parameters Method, Mean and Covariance Structures,
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ÖĞRETMEN ÖZ YETERLİLİK ÖLÇEĞİ ÖLÇME DEĞİŞMEZLİĞİNİN 
FARKLI YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
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Eğitim sisteminin geri bildirim ögesi olan ölçme değerlendirme faaliyetlerine dayalı 
olarak önemli çıkarımlar yapılmaktadır. Bu çıkarımlar, sürece ilişkin çeşitli düzenleme ve 
değişiklikleri beraberinde getirmektedir. Bu nedenle uygulamalarda elde edilen sonuçla-
rın doğruluğu önemlidir. Sonuçların doğruluğuna kanıt sağlamak için incelenen en önemli 
kavram geçerliktir. Geçerlik incelemelerinde kontrol edilen hata türlerinden birisi siste-
matik hatalardır. Sistematik hata kaynaklarından en önemlisi ise yanlılıktır. Madde yanlı-
lığı için yapılan değişen madde fonksiyonu analizleri yapılmaktadır. Ölçme değişmezliği 
en önemli geçerlik kanıtları arasındadır. Ölçme değişmezliği, bireyin bir değişkene göre 
üye olduğu alt grup üyeliğinden bağımsız olarak maddelere cevap verme eğilimi olarak 
tanımlanabilir. Ölçme değişmezliğinin incelenmesi için kullanılabilecek yöntemleri yapı-
sal eşitlik modellemesi, madde tepki kuramı ve örtük sınıf analizi olmak üzere başlıklara 
ayırmak mümkündür. Bu çalışmada farklı başlıklar altında bulunan yöntemlerden ikisine 
ilişkin karşılaştırma yapılması amaçlanmıştır. Bu yöntemlerden ilki yapısal eşitlik model-
lemesi temelli ortalama kovaryans yapılarının değişmezliği (OKYD) yöntemi iken diğeri 
ise madde tepki kuramı yöntemlerinden madde parametrelerini karşılaştırma (MPK) yön-
temidir. Bu sayede araştırmacılara farklı yöntemlere ilişkin bilgi sağlanması hedeflenmek-
tedir. Araştırmaya, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Formasyon prog-
ramında eğitim gören öğrenciler katılmıştır. 628 öğrenciye, Öğretmen Öz-yeterlik ölçeği 
uygulanmıştır. Analizler öncesinde varsayımlar incelenmiştir. Veri setinde kalan 591 kişi 
üzerinden analizler yürütülmüştür. Karşılaştırmalar cinsiyet ve öğrenim durumu değişken-
leri için yapılmıştır. Cinsiyet değişkeni için yapılan karşılaştırmada OKYD yöntemi için 
madde 9’un (tek biçimli); MPK yöntemi için madde 5’in (tek biçimli), madde 16 – 18’in 
(tek biçimli olmayan) değişen madde fonksiyonu gösterdiği tespit edilmiştir. Öğrenim du-
rumu değişkeni için ise OKYD yöntemi için madde 17’nin (tek biçimli); MPK yöntemi 
için madde 2 – 3 – 5 – 8 – 13 – 14 – 15’in (tek biçimli), madde 7 – 11 – 12 – 16 – 20 
– 23 – 24’üin (tek biçimli olmayan) değişen madde fonksiyonu gösterdiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ölçme Değişmezliği, Değişen Madde Fonksiyonu, Ortalama Ko-
varyans Yapılarının Değişmezliği, Madde Parametrelerinin Karşılaştırılması.
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INVESTIGATION OF MEASUREMENT INVARIANCE OF TEACHER’S 
SELF- EFFICACY SCALE WITH DIFFERENT METHODS

Abstract

Important inferences are made based on measurement and evaluation activities, which 
are the feedback system of the education system. These inferences lead to various arrange-
ments and changes to the process. For this reason, the correctness of the results obtained 
in practice is important. The most important concept examined to provide evidence for 
the correctness of results is validity. One of the error types checked in validity tests is sys-
tematic error. The most important source of systematic error is bias. Analyses of different 
item function for item bias are carried out. Measurement invariance is among the most 
important evidence of validity. Measurement invariance can be defined as the tendency 
of an individual to respond to items independently of its subgroup membership, which is 
a member of a variable. It is possible to divide the methods that can be used for the ex-
amination of the measurement invariance into headings such as structural equation mod-
elling, item response theory and latent class analysis. In this study, it is aimed to compare 
two of the methods under different headings. First of these methods is Mean and Covari-
ance Structures (MACS) based on the structural equation modelling and the other one is 
Item Parameters Method (IPM) based on the item response method. It is aimed to provide 
researchers with information about different methods. Students studying at the AIBU Fac-
ulty of Education and the Formation Program participated in the research. Teacher Self-ef-
ficacy scale was applied to 628 students. Assumptions were examined before analysis. 
Analysis was carried out on the remaining 591 people in the data set. The comparisons 
were made for gender and educational status variables. In comparison made for gender 
variable, it has been found Item 9 (uniform) for the MACS method; item 5 (uniform) and 
16-18 (non-uniform) for the IPM method were determined the different item function of 
items. For educational status variable, it has been found item 17 (uniform) for the MACS 
method; 2 - 3 - 5 - 8 - 13 - 14 - 15 (uniform) and items 7 - 11 - 12 - 16 - 20 - 23 - 24 
(non-uniform) for the IPM method were determined the different item function of items.

Key Words: Measurement Invariance, Differential Item Function, Mean and Covari-
ance Structures, Item Parameters Method.
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PISA 2015 TÜRKİYE, FİNLANDİYA VE SİNGAPUR FEN BİLİMLERİ 
OKURYAZARLIĞI SONUÇLARI İLE İLİŞKİLİ DEĞİŞKENLERİN 
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PISA projesi, zorunlu eğitimin sonunda örgün eğitime devam eden 15 yaş grubu öğ-
rencilerin öğretim programlarında ele alınan konuları (matematik okuryazarlığı, fen okur-
yazarlığı ve okuma becerileri) ne derece öğrendiklerinden ziyade gerçek yaşamda karşı-
laştıkları durumlar karşısında sahip oldukları bu bilgi ve becerileri kullanabilme yeterliğini 
ölçmeyi amaçlamaktadır. PISA projesini diğer projelerden ayıran temel özellik ise birey-
lerin bilişsel özelliklerinin yanında, bu özellik ile ilişkili okul ve öğrenci özellikleri ile il-
gili duyuşsal faktörlerin de inceleniyor olmasıdır. PISA projesi kapsamında ele alınan ma-
tematik okuryazarlığı, fen okuryazarlığı ve okuma becerileri gibi konuların gerçek yaşam 
durumlarında ne derece kullanıldığının belirlenmesi oldukça önemlidir. Okulda öğrenilen 
bilgilerin gerçek yaşam durumlarında kullanılması, bu bilgilerin ezberden uzak içselleş-
tirildiğinin göstergelerindendir. PISA kapsamında ölçülen alanlardan fen bilimleri okur-
yazarlığı, günümüz toplumunda öğrencilerin mutlaka donanımlı bir şekilde sahip olması 
gereken becerileri içeren bilişsel boyuttur. Bu çalışmanın amacı Türkiye, Finlandiya ve 
Singapur’daki öğrencilerin PISA 2015 fen bilimleri okuryazarlığı becerileri ile ilişkili de-
ğişkenlerin belirlenmesi ve ülkeler arasındaki farklılığın ortaya konmasıdır. Bu amaç çer-
çevesinde fen bilimleri okuryazarlığı ile çevresel farkındalık, çevresel iyimserlik, fen bilim-
lerinden hoşlanma, fen bilimleri konu alanlarına ilgi, fen bilimlerine ilgi ve fen bilimlerine 
tutum değişkenleri arasındaki ilişkiler göz önünde bulundurularak geliştirilen teorik mo-
del çoklu grup karşılaştırması ile karşılaştırılacaktır. Bu ilişkiler doğrultusunda oluşturu-
lan teorik model Türkiye, Finlandiya ve Singapur için test edilerek karşılaştırılacaktır.Bu 
anlamda bu çalışma nicel araştırma yöntemleri kapsamında değişkenler arasındaki ilişkiyi 
ortaya koyan korelasyonel bir araştırmadır. Araştırmada kullanılan analizin varsayımları-
nın sınanması, yapısal modelin doğrulanıp doğrulanmadığını belirlemek için IBM SPSS 
20 ve AMOS 24 programı kullanılacaktır. Öncelikle Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) için 
gerekli olan “Örneklem Büyüklüğü”, “Kayıp Veriler” ve “Uç değerler” incelenmiş; “Çok 
Değişkenli Normallik”, “Çoklu Doğrusalllık” ve “Çoklu Bağlantı” varsayımları test edi-
lecektir. Daha sonra model test edilecektir.

Anahtar Kelimeler: PISA 2015, Fen Bilimleri Okuryazarlığı, Yapısal Eşitlik Mo-
dellemesi
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COMPARISON OF VARIABLES RELATED TO THE RESULTS OF PISA 2015 
SCIENTIFIC LITERACY OF TURKEY, FINLAND AND SINGAPORE

Abstract

PISA is one of the exams applied at the international level that are used to measure 
and compare students’ achievements in different countries. PISA project not only analyzes 
individuals’ cognitive attributes, but also analyzes the affective factors relating to school 
and student characteristics. PISA project deal with such skills as mathematical literacy, 
science literacy, and reading skills are used in real life situations. Science literacy, one of 
the areas that PISA measures, is the cognitive dimension that includes skills with which 
students in today’s society should be equipped. The purpose of this study is to identify 
which variables are related to students’ Science Literacy in Turkey, Finland and Singa-
pore, all of which participated in the PISA 2015, and to reveal differences between these 
countries.The aim of this study is to develop and test a theoretical model by multigroup 
analyze considering the relationship between science literacy, Environmental Awareness, 
Environmental optimism, Enjoyment of science, Interest in broad science topics, Science 
self-efficacy, Student Attitudes: Preferences and Self-related beliefs: Achieving Motiva-
tion. For this purpose, The theoretical model formed in line with the theoretical frame-
work will be tested for Turkey, Finland and Singapore. This study is a correlational study 
as a type of quantitative research since it is intended to investigate the relationship be-
tween related variables. The IBM SPSS 20 and AMOS 24 programs will be used to test 
the hypothesis of the analysis used in the study and to determine whether the structural 
model will be confirmed. It will be observed that the model-data correspondence of three 
country showed a perfect fit or not.. First, the “Sample Size”, “Missing Data” and “Out-
liers” required for the Structural Equation Model (SEM) will be examined; the assump-
tions of “Multivariate normality”, “Multiple linearity” and “Multiple connection” will be 
tested. Then, the model will be tested.

Key Words: PISA 2015, Scıence Lıteracy, Structural Equation Model
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GENEALOGY ALONG THE SILK ROAD:
PROBLEMS IN FAMILY HISTORY PRESERVATION AND DISCOVERY

Andrew J. M. SMITH

Emporia State University

Abstract

Libraries and archives have long been the keepers of information essential to the study 
of family history. Through the preservation of special collections as well as older materi-
als, all kinds of records exist that enable the genealogist to trace people through time and 
develop rich family histories. The increasing abundance of records available electronically 
presents a series of dilemmas for libraries and archives who wish to preserve and curate 
their collections responsibly, while at the same time providing access.

Conflicts exist between free access to information and its provision for commercial 
gain, resulting in agreements that provide digitization services in return for commercial 
rights, but with restrictions on either side. Problems also occur over the creation of meta-
data and indexing of collections, in the choice of automated or human indexing. The dis-
play of records can also be difficult, with concerns over copyright and control resulting 
in only partial transcriptions of records being available. The language in which records 
were created provides another barrier to access, often over the correct character display.

Different cultural attitudes to genealogical information are a barrier to collaboration 
among libraries. Cultures that celebrate and understand their genealogies with no recourse 
to written records have different expectations form disjointed cultures, where even grand-
parents’ names may not be known. Laws regarding privacy are also a barrier to access 
and collaboration.

The desire to discover familial roots is a powerful motivator, but has created unreason-
able, unfulfillable expectations of information availability which libraries struggle to address.

Key Words: Genealogy, Family History, Libraries, Digitization
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İLKOKUL DÖNEMİ ÇOCUĞA SAHİP ANNE-BABALARA YÖNELİK 
“EŞLERİN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARINI DEĞERLENDİRME 

ÖLÇEĞİ” GELİŞTİRME ÇALIŞMASI*
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Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü.

a.ozyurek@karabuk.edu.tr

Anne-babaların çocuk yetiştirme tutumlarının belirlenmesi, anne-babaların kendile-
rini değerlendirmelerine bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Oysa farklı bir bakış açısıyla 
ve gözlem yoluyla, anne-baba tutumlarının belirlenmesi daha güvenilir sonuçlar verebilir. 
Bu nedenle bu çalışmada, eşlerin anne-baba olarak birbirlerinin çocuk yetiştirme tutumla-
rını belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunu, ilkokul 
dönemi çocuğa sahip 349 anne ve 334 baba olmak üzere 683 anne-baba oluşturmuştur. 
Verilerin analizinde AFA sonrası ölçeğin üç alt boyuttan ve 35 maddeden oluştuğu gö-
rülmüştür. Oluşan ölçek yapısının 1. faktörüne ait Cronbach alfa değeri 0,97, 2.faktörüne 
ait alfa değeri 0,77 ve 3.faktörüne ait alfa değeri 0,70 olarak bulunmuştur. Test-tekrar test 
korelasyonları 1.faktör için 0,82, 2.faktör için 0,80 ve 3.faktör için 0,86 bulunmuştur. Öl-
çeğin, ilkokul dönemi çocuğa sahip anne-babaların birbirlerinin çocuk yetiştirme tutum-
larını değerlendirmede güvenilir bir ölçek olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anne-baba tutumları, çocuk yetiştirme tutumu, eşler, ölçek ge-
liştirme, ilkokul dönemi.
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A STUDY TO DEVELOP “PARENTING ATTITUDES OF COUPLES 
ASSESSMENT SCALE” FOR PARENTS WHO HAVE A PRIMARY SCHOOL 

PERIOD CHILDREN

Abstract

The determination of the parenting attitudes of the parents was conducted based on 
the assessment of the parents themselves. However, the determination of parental attitudes 
could provide more reliable results through a different perspective and observation. Thus, 
the present study aims to develop a scale to determine the attitudes of the couples as par-
ents for each other’s child-rearing approach. The study group included a total of 683 par-
ents, 349 mothers and 334 fathers who have a primary school period children. In data 
analysis, it was observed after the exploratory factor analysis that the scale included three 
sub-dimensions and 35 items. The Cronbach alpha coefficient for the first factor was 0,97, 
for the second factor was 0,77 and the alpha value for the third factor was 0,70. Test-re-
test correlations were found to be 0,82 for factor 1, 0,80 for factor 2, and 0,86 for factor 
3. As a result, it was concluded that the scale was reliable for parents in assessment of the 
parenting attitudes of each other.

Key Words: Parent attitudes, parenting attitude, couples, scale development, primary 
shool period.
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MONTESSORİ EĞİTİMİNİN OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARIN 
PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ*
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Problem çözme becerileri, bireyin günlük yaşamını uyumunu kolaylaştıran becerilerdir. 
Problem çözme becerilerinin, erken yaşlardan itibaren özel eğitim programlarıyla destek-
lemesi önemli görünmektedir. Montessori eğitim yaklaşımı, diğer eğitim yaklaşımlarına 
göre birçok yönden farklı özellikler göstermekte ve ülkemizde Montessori eğitimi felsefe-
sini benimseyen okul öncesi eğitim kurumlarının sayısı artmaktadır. Bu araştırmada, Mon-
tessori eğitimi alan ve almayan okul öncesi dönem çocukların problem çözme becerileri-
nin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunu, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında MEB 
bünyesindeki bir okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 30 çocuk ve Montessori Eği-
timi verilen özel bir okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 30 çocuk (N=60) oluştur-
muştur. Verilerin toplanmasında Problem Çözme Becerileri Ölçeği (PÇBÖ) kullanılmıştır. 
Ölçek, çocuklara bireysel olarak uygulanmıştır. Verilerin analizinde, Kruskal Wallis-H ve 
Mann Whitney-U testlerinden yararlanılmıştır. Sonuç olarak; Montessori okuluna devam 
eden çocukların devlet okuluna devam eden çocuklara göre problem çözme becerilerinin 
daha iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bulgular literatür bilgileri ışığında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Montessori eğitimi, okul öncesi dönem, problem çözme becerileri.
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INVESTİGATE OF THE EFFECTS OF THE MONTESSORİ EDUCATİON ON 
THE PROBLEM SOLVİNG SKİLLS OF PRE-SCHOOL CHİLDREN

Abstract

Problem-solving skills are skills that make it easy for an individual to adapt to their 
daily life. It seems important that problem-solving skills are supported by special educa-
tion programs from early ages. Montessori education approach has different characteris-
tics according to other education approaches and the number of pre-school education in-
stitutions that adopt Montessori education philosophy is increasing in our country. In this 
research, it is aimed to investigate the problem solving skills of pre-school children with 
and without Montessori education. The working group formed 30 children (N = 60) who 
continued to a pre-school education institution in the MoNE in the academic year of 2015-
2016 and a special pre-school education institution that provided Montessori Education. 
The Problem Solving Ability Scale (PÇBÖ) was used to collect the data. The scale was 
administered individually to the children. In the analysis of the data, Kruskal Wallis-H and 
Mann Whitney-U tests were used. As a result; It has been determined that children attend-
ing Montessori school have better problem solving skills than children attending public 
school. Findings are discussed in the light of literature information.

Key Words: Montessori education, preschool period, problem solving skills
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PLATON VE SOFİSTLER’DE “TEKHNE” VE “PATHOS” KAVRAMLARI 
ÜZERİNDEN BİLGİ, HAKİKAT VE MUGALATA İLİŞKİSİNİ OKUMAK

Öğr. Gör.Atilla AKALIN
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Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı

aakalin@gelisim.edu.tr

Bu yazı, Platon ile Sofistlerin bilgi (episteme) kavrayışları arasında oluşturdukları kes-
kin görüş ayrılığının, tekhné (teknik) kavramını farklı ele alışları nedeniyle ortaya çıktığını 
öne sürer. Bu yazı ayrıca, Ebheri’nin İsagoci şerhine başvurarak, bu bağlamda teolojik 
bir tartışma alanı açmayı ve bu görüş ayrılığını mümkün kılan insani duyguların (pathos) 
neden olduğu çeşitli mantıksal mugalataları gözlemlemeyi de amaçlamaktadır. Sofistlerin 
hakikati dile getirmek için kullandığı teknikler, retorik bir ikna sanatına başvurur. Bu tek-
nik de Platon’a göre insanların ruhlarını etkileme yoluyla amacına ulaşır. Bu nedenle so-
fistik hükümler, Platon için “şeylerin gerçek mahiyetiyle mütekabiliyet” amacını taşıyan 
hakiki söylemler olarak kavranamaz ancak sadece uzlaşılmış bir hakikat (doxa) ile insan-
ların duyguları arasında bir çöpçatanlık görevini üstlenme faaliyeti olduğu yönünde eleş-
tirilir. Dolayısıyla, sofistik retorik; mantık ve hakikati söyleme bakımından bir Platoncu 
çürütme ile karşılaşır. Makale, buna ek olarak Cyrenaic Ekol’ün duygu (pathos) anlayı-
şının ve iradenin yokluğunda belirlenen hakikate karşı olan felsefi tutumunun Platon’un 
duygu kavrayışıyla olan ortak noktalarını hatırlatmayı da hedeflemektedir. Son olarak, Der-
rida’nın Phaedrus diyalogu üzerine yorumlarına da başvurularak Platon’un teknik bilgi-
nin yanıltmacasına, duygu-odaklı hakikate ve teknik bilginin negatif etkilerine karşı eleş-
tirel duruşu vurgulanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Platon, Sofistler, tekhné, teoloji, Cyrenaic Ekol, pathos
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READING THE RELATION BETWEEN KNOWLEDGE, TRUTH AND 
FALLACY THROUGH THE PLATO’S AND SOPHISTS’ CONCEPTS OF 

“TEKHNE” AND “PATHOS”

Abstract

This paper asserts that there is a solid distinction between Plato’s and Sophists’ con-
ception of episteme (knowledge), due to their slightly different gazes into the concept of 
tekhné (art-technique). This text also applies Ebheri’s commentary on Isagoge, which is 
a convenient measure from a theological account in context; to observe that fallacies out 
of logic can be depend perspectively on pathos (emotion). For Plato, sophistic techniques 
in order to telling the truth derive from a rhetorical truth-telling and include persuasive af-
fect on people’s souls. Therefore, Sophistic judgments can not be grasped by Plato as they 
pretend to be correspond to true meanings of entities however, it can only be regarded 
as being a “matchmaker” between the compromised truth and the people’s emotions-pa-
thos. In contrast to Sophists, Plato claims that this kind of approach creates dominance 
on people’s minds and also it may only be referred doxa (opinion) where the realm of un-
privileged epistemological beliefs. Thus, Sophistic rhetoric leads to a Platonic refutation 
in terms of logic and truth-telling. The paper additionally intends to evoke the common 
grounds of Cyrenaic School’s understanding of pathos with Plato’s and their skeptical at-
titudes towards truth that determined by the lack of will. Finally, Derrida’s commentaries 
on Phaedrus dialogue will also be addressed in order to emphasize Plato’s critical stand-
point on sophistry of technical knowledge, pathos-oriented truth and negative impacts of 
technical knowledge, especially writing.

Key Words: Plato, Sophists, tekhné, theology, Cyrenaic School, pathos
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SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ METİN OLUŞTURMADAKİ 
SORUNLARININ BELİRLENMESİ

Yrd. Doç. Dr. Aybala ÇAYIR
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aybalacayir@gmail.com

Türkçe öğretim programında temel öğrenme alanlarından biri olan yazma becerisi, bi-
reyin duygu ve düşüncelerini somut bir biçimde ifade etmesini sağlar. Ancak bu beceri, 
diğer dil becerilerine kıyasla daha karmaşık ve uzun bir eğitim sonucunda kazanılır. (De-
mirel, 1999: 248). Eğitim almış bir bireyin ötesinde öğretmenden; yazma kabiliyet ve be-
cerisini kazanmış olması, yazı türünün özelliklerini zihninde yerleştirmiş olması, duygu, 
düşünce, istek ve hayallerini yazılı ifade ile doğru ve eksiksiz biçimde aktarabilecek dü-
zeye ulaşmış olması beklenmektedir (Sulak, Çevik ve Sönmez, 2015). Yazma becerisinin 
geliştirilmesi için temel araç ise metinlerdir. Metin oluşturma özellikle ilk okuma yazma 
ve Türkçe öğretimi dersleri için önem taşımaktadır. Bu doğrultuda araştırmanın amacı, sı-
nıf öğretmeni adaylarının metin oluşturma becerilerini incelemektir.

Araştırma, betimsel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın evrenini, Aksa-
ray Üniversitesi 2016- 2017 eğitim-öğretim yılı eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği bölümü 
3. sınıfta öğrenim gören 56 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise araştır-
maya gönüllü olarak katılan 54 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı 
olarak araştırmacı tarafından geliştirilen “Yazılı Anlatım Hata Envanteri” ve “Yazma be-
ceri Formu” kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre metinlerde sıklıkla rastlanan so-
runların, “Dil bilgisi kurallarına uymama” (%90,74), “Açık ve anlaşılır cümle kurmama” 
(%85,18) ve “cümleler arası tutarlı bağ kurmama”(% 83,33) olduğu görülmektedir. En 
az rastlanan sorunların ise, “Harflerin biçimce doğru ve okunaklı yazılmaması” (%11,11) 
ve “Kelimelerin yazım kurallarına uygun yazılmaması” (%7,40) olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Türkçe Öğretimi, yazma eğitimi, metin oluşturma becerisi, Sı-
nıf öğretmeni adayı.
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İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLERİN VE 
NEDENLERİNİN VELİ GÖRÜŞLERİNE DAYALI OLARAK BELİRLENMESİ

Yrd. Doç. Dr. Aybala ÇAYIR

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD

aybalacayir@gmail.com

Aileler okullarda uygulanan eğitim-öğretim müfredatının başarıya ulaşmasındaki ses-
siz ajanlardır. Müfredatların oluşumunda ve uygulanmasında sesleri çok sık çıkmamak-
tadır. Oysaki ailenin okula ve öğrenciye vereceği destek her zaman akademik, sosyal ve 
duygusal başarının temel belirleyicilerinden biri olmuştur. Özellikle ilkokul birinci sınıfta 
ilkokuma yazma öğretimi sürecinin başarılı bir şekilde yürütülmesinde ailelerin rolü ol-
dukça önemlidir. Bu kapsamda Uluslararası Okuma Birliği (International Reading Asso-
ciation – IRA, 2001) ailelerin; çocuklarının okulda öğrendiklerini takip etmeleri gerek-
tiğini, evde ailece okuma ve yazma için olanak yaratmaları gerektiğini, öğrencinin kitap 
seçimini beraber yapmalarının önemini ve çocukları ile ilgilenmelerini ve bu durumu ço-
cuğun öğretmenine yansıtmaları gerektiğini belirtmektedir. Böylece öğretmen-veli- öğ-
renci ilişkisi daha etkili bir şekilde ilerleyebilecektir.

İlkokuma yazma süreci çok yönlü bir süreçtir ve farklı değişkenlerden etkilenmektedir. 
Süreçte yaşanan sorunlar araştırmacılar tarafından sıklıkla vurgulanmaktadır. Bu sürecin 
takipçilerinden olan velilerin yaşanan sorunlara bakış açıları, bu sorunların çözümü için 
etkili yaklaşımların belirlenmesini sağlayacaktır. Bu düşünceyle bu araştırmanın amacı, 
ilkokuma yazma öğretim sürecinde yaşanan sorunların nedenlerini veli görüşlerine dayalı 
olarak incelemektir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanıla-
rak gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 10 ilkokul birinci sınıf velisi gönüllü olarak katılmış-
tır. Bu katılımcılar annelerdir. Annelerin profillerine bakıldığında 10 anneden 2’sinin orta-
okul, 5’inin lise ve 3’ünün üniversite mezunu olduğu görülmektedir. Yarı yapılandırılmış 
görüşme tekniği kullanılarak toplanan veriler içerik analiziyle analiz edilmiştir. Araştırma 
bulguları doğrultusunda velilere göre ilkokuma yazma öğretim sürecinde yaşanan sorun-
lar ve nedenleri oldukça çeşitlidir. Veliler sıklıkla; “eğitim sisteminden”, “öğretmenden”, 
“öğrenciden” ve “aileden” kaynaklanan sorunları ve nedenleri vurgulamışlardır. Verilerin 
analizinden ulaşılan bulgular bu alt başlıklarda detaylanmaktadır.

Anahtar sözcükler: ilkokuma yazma, veliler, ilkokul
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COACH 4 ME VE ESİN KAYNAĞI YARATICI ÖĞRETİMSEL 
ETKİNLİKLER
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Yrd. Doç. Dr. Ergin ERGİNER

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, erginerginer@hotmail.com

Yrd. Doç. Dr. Funda Nalbantoğlu YILMAZ
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“Coach 4 ME”, Türkiye, İtalya, Polonya, İsveç, İzlanda ve Kuzey İrlanda ülkeleri öğ-
retmenleri ve bilim insanlarının iş birliği ile geliştirilmiş, öğretmenlerin öğretim becerile-
rini geliştirmeyi amaç edinen bir Avrupa Birliği projesidir. Coach 4 ME projesi, öğretmen-
lere / eğitmenlere, günlük işlerinde koçluk yöntemleri kullanma konusunda yeni beceri ve 
yetkinlik kazanmalarına yardımcı olmaya adamıştır. Projede ülkeler, çalışma gruplarıyla 
yaratıcı öğretimsel etkinlikler geliştirmeye çalışmışlar, kendi geliştirdikleri etkinlikleri sı-
rayla birbirlerine tanıtma ve onlardan uygulamaları adapte etmelerini beklemişlerdir. Her 
ülkenin etkinliklerini diğer ülkeye öğretmesi, her ülkenin diğer ülkenin etkinliklerini kendi 
eğitim sistemi içinde uyarlamaya çalışması, öğretimsel açıdan yaratıcı etkinlikler tasarla-
maya da sebep olmuştur. Projede uygulananların ötesinde, yaratıcı etkinlikler de gelişti-
rilmiştir. Bu çalışmada, hali hazırdaki etkinlikler ve özellikle neden olduğu diğer yaratıcı 
etkinlikler hakkında bilgiler verilecek ve projenin esin kaynağı öğretimsel süreçler tanıtı-
lacaktır. Bu sunumda proje etkinliklerinin daha geniş öğrenme platformlarına aktarılması 
ve yeni farkındalıklara neden olması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Coach 4 ME, öğretimsel etkinlik, AB



318

Ist International Symposium of Silk Road Academic Studies

COACH 4 ME AND SOURCE OF INSPIRATION INSTRUCTIONAL 
CREATIVE ACTIVITIES

Abstract

“Coach 4 ME” is a European Union Project that was developed by countries as Tur-
key, Italy, Poland, Sweden, Iceland and North Ireland with ‘teachers and scientists asso-
ciations and aimed to improve the teaching skills of teachers. The project Coach 4 ME is 
dedicated to teachers/educators to help them gain new skills and competences in the field 
of using coaching methods in their daily work. The countries in the project have tried to 
develop creative instructional activities with working groups (workshops), to introduce the 
activities they developed in turn to each other and to adapt their practices to each other. 
It has been caused to the design of instructionally creative activities to teach from each 
country’s activities to other countries, each country had to try to adapt the activities of the 
other country in its own education system.

Beyond what is practiced in the project, creative activities have also been developed. 
In this reseach, informations will be given about the current activities and especially the 
other creative activities that have been caused and the instructional processes of the proj-
ect will be introduced.

In this presentation, it is expected that project activities will be transferred to wider 
learning platforms and cause new awareness for others.

Key Words: Coach 4 ME, instructional activity, EU.
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Öğretmen adayları fakültelerine geldiklerinde, bir taraftan öğretmen olmayı düşlerken 
bir yandan da zihinlerinde çalışmak istedikleri okulun özelliklerine dönük metaforlar kur-
maktadırlar. Bu düşünme süreci bazen hayal kırıklıkları ile sonuçlansa da, adayların düş-
lediklerinin eğitim sistemlerini yenilemek adına değeri vardır. Çünkü öğretmen adayları, 
düş sözcüğünün altında yatan anlamın tersine, düşlediklerinde tam da gerçek imgeler sun-
maktadırlar. Yaratıcı ve farklı olması yönüyle bu imgelerin, eğitimin sorunlarına çözüm 
getirmek ya da eğitimde yeni yaklaşımlara neden olacağı kuşkusuzdur.

Anahtar Kelimeler: Okul, hayal, öğretmen adayı, çalışma hayatı

THE SCHOOL WHERE THE TEACHER CANDİDATES DREAM TO WORK

Abstract

The study will be a case study and will be designed to collect the thoughts of the can-
didate teachers. Through the interview form students will be asked to describe the school 
they dream to work and their thoughts will be analyzed. The data content analysis will 
be interpreted through content analysis and descriptive analysis. Findings are expected to 
be a source of inspiration for philosophers and policy makers for the education system.

Key Words: School, dream, candidate teacher, work life
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FERDİNAND FREİHERR VON RİCHTHOFEN’IN DOĞU MİSYONU

Aybüke GÜZAY
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Türk Tarihi Anabilim Dalı, Doktora Programı
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İpek yoluna adını vermesiyle tanınan Alman coğrafyacı ve araştırmacı Ferdinand Frei-
herr von Richthofen, bölgenin tarihi mirasına dayanarak “İpek Yolu” ifadesini ilk kez 1877 
yılında kullanmıştır. Bu tarihten sonra bu ad ile anılmaya başlayan coğrafyanın, ekono-
mik ve kültürel zenginlikleri ile zengin tarihi her dönemde olduğu gibi ilgi uyandırmıştır. 
1800’lerden itibaren Çin’deki ticaret hacmi İngiltere, Fransa, Amerika gibi büyük devlet-
lerin iştahını kabartmış, özellikle afyon ticaretinden yüksek gelirler elde edilmiştir. Afyon 
savaşlarıyla neticelenen rekabet, ardından bir dizi anlaşmaların imzalanmasının yolunu aç-
mıştır. Bu durum ise bölgeden pay almak isteyen Prusya’yı da harekete geçirmiştir. 1860 
yılında Prusya tarafından ticaret anlaşmaları yapmak üzere Doğu Asya’da Çin, Siam ve 
Japonya’ya düzenlenmiş olan sefere, diplomatik elçiler dışında Ferdinand Von Richtho-
fen’ın da yer aldığı bilimsel bir heyet de katılmıştır. Bilim adamlarının bölgedeki görev-
leri ise bilimsel araştırmalar yapmak ve bölgenin genel görünümlerini incelemek olarak 
belirlenmiştir. Çalışmamızdaki amaç, yapmış olduğu araştırmaları Otto von Bismark’a ra-
por eden ve tüm bilgilerini beş ciltlik eserinde toplayan Richthofen’ın, Uzak Doğu’da ül-
kesi adına yürütmüş olduğu faaliyetlerini ve amaçlarını ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: Ferdinand von Richthofen, İpek, Devlet, İpek Yolu, Ticaret.
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THE EAST MISSION OF FERDİNAND FREİHERR VON RİCHTHOFEN

Abstract

The German geographer and researcher Ferdinand Freiherr von Richthofen, known for 
his name for the silk road, firstly used the expression of “Silk Road” in 1877, on the basis 
of historical heritage of the region. After this date, the geography that has been called with 
this name has aroused interest of economic and cultural richness and rich history as it is 
in every period. Since the 1800s, the volume of trade in China had whetted major coun-
tries’ appetite such as Britain, France, America and especially high income was obtained 
from the opium trade. The competition resulting in opium wars has opened the way for 
the signing of a range of agreements. This situation made, Prussia, who wanted to get a 
share from the region, also take action. In 1860, in addition to diplomatic ambassadors, a 
scientific delegation, including Ferdinand Von Richthofen, also attended to China, Siam 
and Japan in East Asia on the point of trade agreements to be made by Prussia. The tasks 
of the scientists in the region were specified to do scientific research and to examine the 
general appearance of the region. The purpose of our work is to reveal the activities and 
objectives of Richthofen who has reported his research to Otto von Bismark and collected 
all his information in his five-volume work in the name of his country in the Far East.

Key Words: Ferdinand von Richthofen, Silk, State, Silk Road, Trade.
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APAC ÜLKELERİNDEKİ ÖZKAYNAK SERMAYE YATIRIMLARININ ANA 
BELİRLEYİCİLERİ: BİR EKONOMETRİK ANALİZ

Yrd. Doç. Dr. Ayberk Nuri BERKMAN
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aberkman@ohu.edu.tr

Yabancı Doğrudan Yatırımlar (YDY), öz sermaye, yeniden yatırım kârları ve şirket 
içi borç akışları olarak bilinen YDY finans bileşeni ile finanse edilmektedir. Bununla bir-
likte, toplam yatırımların en önemli kısmını oluşturan öz sermaye yatırımları, ev sahibi 
ülkelerdeki birincil yabancı yatırımları temsil etmektedir. Buna ek olarak, yeniden yatı-
rım yapılan kazançlar ve şirket içi kredi, ev sahibi ülkedeki sonraki yatırımlar olarak sı-
nıflandırılabilir. YDY’ın belirleyicilerini araştıran çok sayıda literatür çalışması mevcutsa 
da; özkaynak sermayesini diğer finansal YDY bileşenlerinden ayıran çok az çalışma mev-
cuttur. Başlangıç yatırımları öz sermaye başlıkları biçiminde yapıldığından, YDY’nin be-
lirleyicileri için daha gerçekçi bir yaklaşım, diğer finansal bileşenler de dâhil olmak üzere 
toplam YDY’den ziyade öz sermaye yatırımlarını dikkate almak olacaktır. Bu çalışma, 
2-adımlı Genelleştirilmiş Momentler Metodu (GMM) metodunu kullanarak 2006-2016 
dönemi içerisinde toplam 20 APAC (Asya-Pasifik Bölgesi) ülkesine ait veriler yardımıyla 
öz sermaye yatırımlarının ana belirleyicilerini (Ülke Risk Endeksi, Ticari Dışa Açıklık, 
GSYİH Büyümesi, Faiz Oranları, Döviz Kurları, Kurumlar Vergisi Oranları ve Küresel 
Mali Kriz) araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın temel bulguları, finansal, siyasi ve 
ekonomik riske ilişkin bileşik bir gösterge olan ülke risk endeksi, GSYİH ve faiz oran-
larının Asya ülkeleri grubuna yapılan öz sermaye yatırımlarıyla pozitif ilişkili olduğunu 
ortaya koymaktadır. Yabancı yatırımcılar ev sahibi ülkedeki ekonomik, finansal ve siyasi 
belirsizlikler konusunda daha güvende olduklarından, bu ülke grubunu yatırım yapmak 
için ideal bir yer olarak seçme konusunda daha fazla motive olurlar. Ayrıca, yüksek GS-
YİH düzeyi, yabancı yatırımcıların yatırımlarını bu ülkelerdeki iç pazara yönlendirmele-
rine neden olmaktadır. Buna ek olarak, yüksek faiz oranları yabancı yatırımcıları, kendi 
ülkesindeki öz sermaye yatırımlarını finanse ettikleri için öz sermaye yatırımlarını port-
föy yatırımları üzerinde tercih etmeye yönlendirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yabancı Doğrudan Yatırımlar, Öz Sermaye, GMM Metodu
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THE MAIN DETERMINANTS OF EQUITY CAPITAL INVESTMENTS IN 
APAC COUNTRIES: AN ECONOMETRIC ANALYSIS

Abstract

Foreign Direct Investments (FDI) are financed through such components known as 
equity, re-investment revenues, and intra-company debt flows. Nonetheless, equity invest-
ments, which constitute the most important part of total investments, represent the primary 
foreign investments in the host countries. Also, re-invested revenues and internal credit 
can be classified as future investments in the host country. Although there are many lit-
erature studies conducted to investigate the determinants of FDI, only a few of them at-
tempted to distinguish equity capital from other financial FDI components. Since initial 
investments are made in the form of equity capitals, a more realistic approach would be 
to consider equity investments including other financial components. This study aims to 
examine the main determinants of equity investments (Country Risk Index, Trade Open-
ness, GDP Growth, Interest Rates, Foreign Exchange Rates, Corporation Taxes, and the 
Global Financial Crisis) using the two-step Generalized Method of Moments (GMM) 
method along with the data obtained from 20 APAC Countries for the period between 
2006-2016. The key findings of the study suggest that the country risk index as a com-
posite indicator of financial, political and economic risk, GDP and interest rates are pos-
itively correlated with equity investments in APAC countries. Since the foreign investors 
are more confident about economic, financial and political uncertainties in the host coun-
tries, they tend to be more motivated to choose this group of countries as an ideal place to 
make investments. Moreover, the high level of GDP causes the foreign investors to lead 
their investments to internal markets in these countries. In addition, higher interest rates 
lead foreign investors to prefer equity investments over portfolio investments since they 
finance equity investments in their home countries.

Key Words: Foreign Direct Investments, Equity Capital, GMM Method
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Yoksulluk, genel anlamda insanların hayatlarını sürdürebilmelerinin temel gereksinme-
lerini karşılayamaması olarak tanımlanmaktadır. Yoksulluk, insanların sadece gelir, tüke-
tim gibi maddi nesnelerden mahrum olmalarını değil, aynı zamanda sağlık, eğitim, ulaş-
tırma vb. hizmetlerden de mahrum olmalarıdır. Adil olmayan gelir dağılımı ve yoksulluk 
ülkelerin en ciddi problemlerinden biri olup yoksullukla mücadele gerek dünya gerekse 
Türkiye’nin gündeminde bulunan bir konudur. Ülkemizde finansal sıkıntıda olma duru-
munu ifade eden maddi yoksunluk kapsamında ciddi maddi yoksunluk oranı 2014 yılında 
%29,4 iken 2015 yılında %30,3’e yükselmiştir (TÜİK, 2016). Türkiye’de yoksullukla mü-
cadele konusunda politikalar geliştirilmekte ve çeşitli kurumlarla yoksulluk azaltılmaya 
çalışılmaktadır. T.C. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin yoksullukla müca-
delede ki en önemli kurumlardan biri olup kurumun amacı yoksullara ve ihtiyaç sahip-
lerine yardım etmektir. Bu çalışmada, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nden hizmet 
alan yoksul ve ihtiyaç sahiplerinin sunulan hizmetlere yönelik memnuniyet düzeylerini 
ölçmek amacıyla hizmet alım memnuniyet ölçümü anket uygulaması yapılmasına karar 
verilmiştir. Bu kapsamda, araştırma Nevşehir Acıgöl İlçesine bağlı Tatlarin ve Karapınar 
Kasabasında ikamet etmekte olan ve kurumdan hizmet alan kişiler arasından tabakalı te-
sadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen örneklem birimlerine uygulanmıştır. Memnuniyet 
düzeylerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı istatistiklere başvurulmuştur. Örneklem bi-
rimlerinin demografik özelliklerine göre farklılıklar olup olmadığı analizlerinde paramet-
rik testlerden bağımsız örneklemler t testi, tek yönlü varyans analizi ve çoklu ortalamalar 
karşılaştırmaları LSD ve Tamhane testi kullanılmıştır. Farklılıkların incelemesinde para-
metrik olmayan testlerden ise Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis H testi kullanılmıştır. 
Çalışmada, kurumdan hizmet alanların memnuniyetinin yüksek olduğu görüşü hâkimdir. 
Demografik özelliklere göre hizmet alım memnuniyetleri arasında farklılıklar olduğu bul-
gularına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Yoksulluğun Azaltılması, Yoksul ve İhtiyaç Sahibi 
Memnuniyeti, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
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POVERTY IN TURKEY AND AN APPLICATION ON THE SATISFACTION 
OF SERVICE RECEIVERS OF REPUBLIC OF TURKEY DIRECTORATE 

GENERAL OF SOCIAL SERVICES

Abstract

Poverty, in general terms defined as not being able to meet the basic requirements of 
people to sustain their lives. Poverty means that people are deprived of not only material 
goods such as income and consumption, but also services such as health, education and 
transportation. Unfair income distribution and poverty is one of the most serious prob-
lems of the countries and struggling against poverty is a matter that is on the agenda of 
the world and Turkey. The severe deprivation rate under financial deprivation, which in-
dicates financial distress in our country, was 29.4% in 2014 and 30.3% in 2015 (TÜİK, 
2016). Policies for struggling against poverty are being developed and various institutions 
are trying to reduce poverty in Turkey. Republic Of Turkey Directorate General Of So-
cial Services is one of the most important institutions in Turkey’s struggling against pov-
erty that the purpose of the service is to help the poor and needy. In this study, it was de-
cided to implement a service satisfaction measurement questionnaire to measure the level 
of satisfaction of poor and needy people receiving services from the Directorate General 
of Social Services. In this context, the research was applied to sampling units selected 
by stratified random sampling method among the resident units in Tatlarin and Karapınar 
Township of Nevşehir Acıgöl District who are receiving services from the institution. 
In order to determine satisfaction levels descriptive statistics have been applied. In ana-
lyzing whether there are differences according to the demographic characteristics of the 
sampling units parametric tests of the t-test, the one-way variance analysis and the mul-
tiple mean comparison LSD and Tamhane tests were used. Mann-Whitney U and Krus-
kal-Wallis H test were used for the nonparametric tests in the examination of the differ-
ences. In the study, the satisfaction of the sampling units from the institution is high. The 
findings show that there were differences between service satisfactions of the units ac-
cording to demographic characteristics.

Key Words: Poverty, Poverty Reduction, Satisfaction of Poor and Needy People, Di-
rectorate General of Social Services



326

Ist International Symposium of Silk Road Academic Studies

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yrd. Doç. Dr. Aylin ALKAYA

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü,

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı, Nevşehir

aylin@nevsehir.edu.tr

Umut ERBAY

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Kamu Politikası ve İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans, Nevşehir

umuterbay@hotmail.com

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul-
lardaki tüm öğrencilerin velilerinin 2006-2007 öğretim yılından itibaren kullanıma açıl-
mıştır. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemiyle veliler velisi olduğu öğrencilerin okullarıyla 
ilgili bilgileri; öğrencisinin devamsızlık, sınav sonuç, sınav tarihi, karne notu, diploma 
notu, ders programı gibi pek çok bilgisini https: //e-okul.meb.gov.tr/ web adresi üzerinden 
öğrenebilmektedir. Bu çalışmada velilerin E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi hakkındaki 
değerlendirmeleri araştırılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak literatür taraması 
sonucu araştırmacılar tarafından geliştirilen “E-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminin Veli 
Değerlendirmesi Anketi” kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini Niğde Hüdavend 
Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde öğrenim gören öğrencilerin velileri oluştur-
maktadır. Tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemi uygulanarak her bir sınıfın temsili sağlan-
ması amaçlanarak örneklem birimleri seçilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen veriler 
SPSS 21 paket programında tanımlayıcı istatistikler ile güvenilirlik analizi, ki-kare ana-
lizi, bağımsız örneklemler t testi, tek yönlü varyans analizi yöntemleriyle değerlendirilmiş-
tir. Çalışmanın temel bulgularına göre, Velilerin %31,6 gibi büyük oranı E-okul Veli Bil-
gilendirme sistemini hiç kullanmamaktadır. Veliler E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemini 
daha çok ders programını öğrenmek için kullanmaktadır. Velilerin %50,5 gibi yüksek bir 
oranı sistemi ilk kez öğrencisinden duymaktadır. Analizler sonucu demografik özelliklere 
göre velilerin cevapları arasında farklılıklar olabildiğidir.

Anahtar Kelimeler: E-Okul, E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, Milli Eğitim Bakan-
lığı, Veli Değerlendirmesi
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EVALUATION OF E-SCHOOL PARENT INFORMATION SYSTEM

Abstract

E-School Parent Information System has been in use since 2006-2007 academic years 
by all the parents of all students affiliated to the Ministry of National Education in Tur-
key. With the E-School Parent Information System, parents can learn about their students’ 
schools information such as absenteeism, exam results, exam date, grades, diploma nota-
tion, and course schedule through the web site https: //e-okul.meb.gov.tr/. In this study, the 
evaluations of parents about the E-School Parent Information System were investigated. 
In this research, as a data collection tool “Parent Evaluation Survey of E-School Parent 
Information System” which was developed by researchers from literature review results 
was used. The study population of the research is the parents of the students of Niğde 
Hüdavend Hatun Vocational and Technical Anatolian High School. Sampling units were 
chosen by applying stratified random sampling method aiming to provide representations 
of each class. Data from the survey were evaluated with descriptive statistics and reliabil-
ity analysis, chi-square analysis, independent samples t test, one way variance analysis 
methods in the SPSS 21 package program. According to the main findings of the study, a 
high proportion of the parents (31,6%) never use the E-School Parent Information System. 
The parents use this system most to learn course schedule. Moreover, 50.5% of the par-
ents learned system from their students. From the results of analysis, there are some dif-
ferences between the answers of the parents according to the demographic characteristics.

Key Words: E-School, E-School Parent Information System, Ministry of National 
Education, Parent Evaluation
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MÜZİĞİN KULLANILDIĞI YERLER
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Müzik, tarih boyunca insan yaşantısının merkezinde olmuş, duyguları ifade etmenin 
en eğlenceli ve en kolay yolu olarak tanımlanmıştır. Müzik, çok geniş kullanım alanla-
rında faaliyet göstermiştir. Acılar, sevinçler, kahramanlıklar, özlemler, fikirler ve insana 
ait her şey müziğe konu olmuştur. İnsan ihtiyaçları genellikle üç boyutludur: Biyolojik, 
psikolojik ve sosyolojik. Toplumsal ve sosyal bir varlık olan insanın sadece biyolojik ih-
tiyaçlarının karşılanması kaliteli bir yaşam için yeterli olmayacaktır. Manevi ihtiyaçların 
karşılanması, haz ve mutluluk duygusu aynı zamanda insan biyolojisini de olumlu yönde 
etkilemektedir. Mutlu ve huzurlu olan bir birey, hem bedenen hem de ruhen sağlıklı olan-
dır. Bu bağlamda müzik sadece estetiğin ilgi alanına giren sanatsal bir faaliyet değildir. 
Acılar, sevinçler, kahramanlıklar, özlemler, fikirler ve insana ait her şey müziğe konu ol-
muştur. İnsanlar konuşma kabiliyetini kazanmadan önce çıkardıkları ritmik sesler ve me-
lodiler ile duygularını ifade etmeye başlarlar. İnsanların müzikle olan alışverişleri çift yön-
lüdür. Hem kendilerini müzikle ifade edebildikleri gibi hem de müzikle kendilerine iletilen 
mesajı alma kabiliyetine sahiptirler. Tarih boyunca ve günümüzde müziğin farklı amaç-
lar altında kullanıldığını görmekteyiz. Bu bağlamda müzik bazen bir tedavi aracı, bazen 
bir eğitim materyali ve bazen de bir reklamın evrensel dili olmuştur. Bu çalışmada lite-
ratürün kaynaklarından özet bir derleme çalışması yapılmış olup müziğin kullanım alan-
larına yer verilmiştir. İlk bölümde müziğin tedavi amaçlı kullanımı kısaca ele alınmıştır. 
Bir sonraki bölümde müzik ve sinema ilişkisi ele alınmış olup, üçüncü bölümde de mü-
zik ve reklam konusu tartışılmıştır. Son bölümde ise müzik ve internet ilişkisi ele alına-
rak müzikteki kullanım amaçlarını tartışmaktadır.

Anahtar kelimeler: Müzik ve tedavi, Müzik ve sinema, Müzik ve reklam, müzik ve 
internet.
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PLACES WHERE MUSIC IS USED

Abstract

Music has been at the center of human experience throughout history and is described 
as the most fun and easiest way to express emotions. Music has been used in wide areas. 
Pains, joys, heroisms, aspirations, ideas, and everything belonging to people have been 
the subject of music. Human needs are usually three dimensions: biological, psychological 
and sociological. Meeting only the biological needs of a human being who is a commu-
nal and social entity will not be enough for a quality life. Satisfying spiritual needs, feel-
ings of pleasure and happiness also positively affect human biology. A happy and peace-
ful individual is an individual who is physically and emotionally healthy. In this context, 
music is not just an artistic activity that is of interest to aesthetics. Pains, joys, heroisms, 
aspirations, ideas, and everything belonging to people have been the subject of music. 
People begin to express their feelings with rhythmic voices and melodies before they 
gain the ability to speak. People’s interaction with music is two-sided. They can express 
themselves with music and also have the ability to receive the message communicated to 
them through music. Throughout history and today, we see that music is used for differ-
ent purposes. In this context, music has sometimes become a therapeutic tool, sometimes 
an educational material, and sometimes the universal language of an advertisement. In 
this study, a review was conducted from the literature sources and music’s areas of use 
were included. In the first section, the therapeutic use of music is briefly discussed. The 
relationship between music and cinema was discussed in the next section, whereas the 
relationship between music and advertisements was discussed in the third section. In the 
final section, the relationship between music and internet and purposes of using it in mu-
sic were addressed.

Key Words: Music and treatment, Music and cinema, Music and advertisement, Mu-
sic and internet.
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MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ YETERLİKLERİ

Yrd. Doç. Dr. Aylin Mentiş KÖKSOY

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Günümüz teknolojisinin hızlı gelişimi ve değişimi bireylerin yaşamlarını etkilemektedir. 
Gelişen teknolojinin, eğitimle ilişkilendirilmesi gerektiği düşünülerek bu çalışmada, müzik 
öğretmeni adaylarının (cinsiyet, yaş, sınıf düzeyi ve günlük internet kullanım sıklığı) de-
ğişkenleri açısından, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına yönelik yeterlik düzey-
lerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2016-2017 eğitim öğretim 
yılında, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim 
görmekte olan 94 (62 kadın ve 32 erkek) oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı 
olarak; araştırmacı tarafından hazırlanan ‘’kişisel Bilgi Formu’’ ile Şad ve Nalçacı (2015) 
tarafından hazırlanan ve geliştirilen ‘’ Öğretmen Adayları İçin Bilgi ve İletişim Teknolo-
jileri (BİT) Yeterlik Algısı ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek 30 maddeden oluşmaktadır ve 
beşli likert tipindedir. Bu araştırma nedensel karşılaştırma modelinde tasarlanmıştır. Araştır-
manın bağımlı değişkeni müzik eğitimi öğrencilerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini kul-
lanmaya ilişkin yeterlik algılarıdır. Araştırmanın bağımsız değişkenleri; cinsiyet, yaş, sınıf 
düzeyi ve günlük internet kullanım sıklıklarıdır. Araştırmanın veri analizinde, verilerin nor-
mal dağılım gösterdiği için bağımsız gruplar da t-testi ve tek yönlü varyans analizi kulla-
nılmıştır. Araştırma sonucunda; müzik öğretmeni adaylarının bilgi ve iletişim teknolojile-
rini kullanmaya yönelik yeterlik algılarının cinsiyet, yaş ve günlük internet kullanım sıklığı 
değişkenleri açısından istatistiksel bakımdan anlamlı bir farklılık göstermediği ancak sınıf 
değişkenine göre 4. sınıf öğrencilerinin 1. 2. ve 3. sınıftaki öğrencilere göre bilgi ve ileti-
şim teknolojilerini kullanmaya yönelik yeterlik algılarının daha fazla olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Müzik, Müzik Öğretmeni Adayları, Bilgi ve İletişim Teknolo-
jileri, Yeterlik.
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MUSIC TEACHER CANDIDATES’ COMPETENCES IN INFORMATION 
AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Abstract

The rapid development and change in today’s technology is affecting the lives of in-
dividuals. Believing that the developing technology should be associated with education, 
the purpose of this study is to determine music teacher candidates’ competency levels in 
using information and communication technologies according to certain variables (sex, 
age, grade level and frequency of daily internet use). The study sample is made up of 94 
(62 females, 32 males) teacher candidates who were studying at the Music Education De-
partment of Niğde Ömer Halisdemir University during the 2016-2017 academic year.In 
the study, “Personal Information Form”, developed by the researcher and “Information 
and Communication technologies Competency Scale for Teacher Candidates”, developed 
by Şad and Nalçacı (2015) were used as data collection tools. Made up of 35 items, the 
scale is a five-point likert type scale. The study was designed as a causal comparative re-
search. The dependent variable of the study is the music education teacher candidates’ 
competency perception towards the use of information and communication technologies. 
The independent variables of the study are sex, age, grade level and the frequency of 
daily internet use). In the data analysis of the study, independent samples t-test and one-
way analysis of variance were used since the data showed normal distribution. As a re-
sult of the study, it was determined that music education teacher candidates’ perceptions 
of competences in information and communication technologies did not differ in terms 
of the sex, age and frequency of daily internet use variables but 4th year music education 
students’ perceptions of their competences in information and communication technolo-
gies were higher than 1st, 2nd and 3rd grader students’.

Key Words: Music, Music Teacher Candidates, Information and Computer Technol-
ogies, Competency.
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Yönetim muhasebesi, kendi içerisinde sürekli gelişmeler kaydederek yöneticiler ile 
bilgi akışını güçlendirip yönetici müşteri ilişkilerini sağlamlaştırarak optimum kar elde et-
meyi sağlamaktadır. İşletmelerde optimum kar elde edebilmek ve rakip işletmelere karsı 
rekabet üstünlüğü sağlayabilmek açısından yönetim muhasebesinin ve muhasebecisinin 
çağdaş işletme yönetiminde vazgeçilmez bir yere sahip olduğu görülmektedir. Çalışma-
nın amacı, Kapadokya Bölgesi sanayi işletmelerinde yönetim muhasebesi uygulamaları-
nın, muhasebe departmanı ve yönetim tarafından farkında olunup olunmadığını yapılan 
uygulamalara ilişkin bilgi düzeylerini tespit ederek, önerilerde bulunmaktır. Yapılan ça-
lışmada anket formu kullanılmış olup, elde edilen bulgulara göre Kapadokya Bölgesinde 
faaliyette bulunan sanayi işletmelerinde muhasebe departmanı tarafından yönetim muha-
sebesinin sanayi işletmelerinde de önemli bir yere sahip olduğu, yönetim muhasebecisi 
açısından baktığımızda ise günümüz bilgi teknolojileri ve yasal düzenlemeler gibi faktör-
lerin yönetim muhasebecisini önemli derecede etkilediği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yönetim muhasebesi, Yönetim muhasebecisi, Sanayi İşletmeleri
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MANAGERIAL ACCOUNTING PRACTICES IN ENTERPRISES AND 
THE ROLE OF MANAGEMENT: A RESEARCH THAT ON CAPPODOCIA 

REGIONAL INDUSTRY ENTERPRISES

Abstract

Management accounting, which supply to obtain the optimum profit by constantly their 
progress, strengthening the flow of information with managers and strengthening mana-
gerial customer relations. Management accuunting and management accountant have an 
indispensable place in contemporary business management in the way of obtain optimum 
profit in the enterprises and provide competitive advantage aganist competing enterprises. 
The objective of this study is to provide suggestions by determining the level of knowl-
edge according to practices made whether the accounting department and management is 
aware that managerial accounting practices in Cappadocia Regional ındustrial enterprises. 
Questionnaıne form was used in the study conducted, according to the acquired findings, 
management accountancy has an important place in industrial enterprises which operate 
in Cappadocia Region and if we look from the viewpoint of management accountant, it 
is seen that factors as today is information technologies and legal requlations that man-
agement accounting affect significantly.

Key Words: Management Accounting, Management Accountant, Industrial Enterprises
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Anadolu’da gelişen Türk dilinin kurucu metinlerinin başında Yunus Emre Divanı ge-
lir. Türkçenin Anadolu’daki macerasının Yunus Emre gibi bir dil dehası ve dil yetisiyle 
başlaması bu dil için hem bir talih hem de bir talihsizlik olmuştur. Talih olmuştur zira Yu-
nus Emre gibi bir dil dehasının elinde yoğrulmuştur. Talihsizlik olmuştur zira bu kurucu 
metin ve kurucu idrak hala aşılamamıştır. Bu bildiride Yunus Emre’nin Hazret-i Musa ile 
ilgili Kurani atıfları ve Hazret-i Musa kıssasının temel unsurlarını nasıl ele aldığı işlene-
cektir. Yunus Emre, bu kıssayı salt bir kıssa aktarım aracı olarak ele almaktan çok o kıssa 
etrafında yeni bir anlam ve kavram dünyası üretme gayretindedir. Bu üretimin dile yerle-
şip genişlemesi için kıssanın genel ve yaygın atıf gücünden yararlanmaktadır. Onun üret-
tiği yeni anlam ve kavramlar Divan’da yeni bir dil ve düşüncenin unsurları olarak parla-
makta ancak izlenen yöntemin sağlam oluşundan dolayı asla bir dil ve düşünce garabeti 
şeklinde görülmemektedir. Aksine Yunus Emre, bu yeni anlam ve kavramları tanıdık bi-
rer dil ve düşünce unsuru halinde işlemekte dolayısıyla kendi dil ve düşüncesinin sınırla-
rını olabildiğince genişletmektedir. Bu bildiri vesilesiyle bir dilin kelime ve kavram üret-
mede nasıl bir yöntem izlemesi gerektiğine dikkat çekilecektir. Yunus Emre Divanı’nda 
sadece Hazret-i Musa kıssası değil, diğer bütün kıssa ve telmihler de aynı dil ve düşünce 
unsurlarına karşılık gelmektedir. Sonuçta şairin dil dehası, dilin dehasına ve dil yetisi de 
dilin yetisine dönüşmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yunus Emre, divan, Türk dili, Hazret-i Musa.
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A CASE OF LINGUISTIC AND INTELLECTUAL TRANSFORMATION IN 
YUNUS EMRE DİVAN; HAZRAT-I MUSA

Abstract

Yunus Emre Divanı comes at the head of the founding texts of the Turkish language 
developing in Anatolia. It was fortunate and unfortunate for this language that the Turk-
ish’s adventure in Anatolia started with a language dexterity like him and language pro-
ficiency. It has been fortunate because it is remolded in the hands of a language genius 
like him. It was unfortunate this founding text and understanding weren’t still overcome. 
In this statement his Qur’anic references to Musa and how he handled the basic elements 
of Musa’s parable will be dealt with. He is trying to produce a new meaning and concept 
world around that parable rather than treating it as a means of transmission. It benefits 
from the generic and common attribution power of this production to settle and expand 
the language. His new meanings and concepts are illuminated in the Divan, but never seen 
in the form of a language and thought because of durable method. On the contrary, he 
processes these new meanings and concepts in terms of familiar language and thoughts, 
thus enlarging the boundaries of their language and thought as much as possible. With 
this document, it will be pointed out how a language should follow a path in producing 
words and concepts. In his Divan, not only Musa’s parable, but other parables and refer-
ences correspond to the elements of the same language and thought. As a result, the po-
et’s genius turns into the language’s genius and the language’s ability turns into the lan-
guage proficiency.

Key Words: Yunus Emre, divan, Turkish language, Hazrat-i Musa.
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PARASAL GENİŞLEMEYE ALTERNATİF ARAYIŞLARI: NEGATİF FAİZ

Ayşe ERGİN ÜNAL

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Bankacılık ve Finans Bölümü,

ayşeergin@ohu.edu.tr

Filiz YETİZ

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Bankacılık ve Finans Bölümü,

filizyetiz@ohu.edu.tr

Dünya ekonomisinde yer alan özellikle gelişmiş ülke merkez bankaları 2008 küresel 
kriz kaynaklı makroekonomik ve finansal durgunlukları gidermek amacı ile farklı para 
politikası araçları ve sistem değişikliğine yönelmişlerdir. Bahsi geçen uygulama örnekle-
rinin başında parasal genişleme ve sözlü yönlendirme gelmekte olup, negatif faiz karar-
ları bu politikaların alternatifi olarak görülmektedir. 2009 yılından itibaren ABD tarafından 
uygulanan sıfır faiz oranı (Zero Interest Rate Policy) politikası 2014 yılında Avrupa Bir-
liği Merkez Bankası (ECB) kararı ile 18 ülkeyi kapsayan negatif faiz oranı politikası uy-
gulamaya başlamıştır. Diğer yandan uygulamanın fazla tartışılması Japonya Merkez Ban-
kası (BOJ)’nın söz konusu faiz kararlarını almasıyla gerçekleşmiştir. Bu çalışmada temel 
amacı merkez bankalarının özellikle bankalara uygulanan mevduat faizi kanalı ile eko-
nomiyi canlandırma olan negatif faiz kararlarının, ülke ekonomilerine etki ve muhtemel 
sonuçları teorik olarak incelenmektedir. Yine yapılan çalışmada ülke merkez bankaları-
nın negatif faiz uygulamasına yönelik tercihlerinde temel beklentileri, olası riskleri farklı 
uygulama örnekleri ile desteklenmekte ve makroekonomik sonuçları irdelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Negatif Faiz, Parasal Genişleme, Para Politikası
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ALTERNATIVE INQUIRIES ON MONETARY EXPANSION: NEGATIVE 
INTEREST RATE

Abstract

Especially the central banks of developed countries in the world economy have been 
directed to diversified macroeconomic instruments and system changes to overcome mac-
roeconomic and financial stagnation stemming from the global crisis of 2008. Monetary 
expansion and verbal persuasion are at the forefront of the aforementioned practices to 
which negative interest rate decision is seen as an alternative. The Zero Interest Rate Pol-
icy which has been implemented by the United States since 2009 is practiced in 2014 
along with the decision of the European Central Bank (ECB) covering 18 countries. On 
the other hand, due to interest rate decisions made by the Bank of Japan (BOJ), the prac-
tice became highly debatable. In this study, the impact and probable consequences of the 
negative interest decisions which are implemented by the central banks especially through 
a bank deposit interest rate channel in order to reconstruct the economy are theoretically 
examined. Furthermore, the basic expectations of the central banks in their negative in-
terest preferences along with possible risks are supported by different application exam-
ples, and their macroeconomic outcomes are explicated in the study.

Key Words: Negative Interest, Monetary Expansion, Monetary Policy
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NATHANIEL HAWTHORNE’NİN KIZIL DAMGA ROMANI İLE
NECİP MAHFUZ’UN MİDAK SOKAĞI ADLI ESERLERİNDE

KADIN ÜZERİNE BİR İNCELEME

Ayşegül HERDİLİ

Muş Alparslan Üniversitesi,

aysegul_herdili@hotmail.com

Sevda ÇETİN

Muş Alparslan Üniversitesi,

s.cetin@alparslan.edu.tr

Bu çalışmada, Klasik Amerikan Edebiyatının önemli kalemlerinden biri olan Nathaniel 
Hawthorne’ nin 1850 yılında yayımlanan ‘Kızıl Damga’ romanı ile Modern Arap Edebi-
yatında önemli bir yere sahip olan Necip Mahfuz’un ‘Midak Sokağı’ adlı eserlerinde ka-
dın konusunun nasıl yer aldığı incelenmiştir. Kızıl Damga eserinde, 17. Yüzyıl Amerika-
sı’nda günah ve yanlışların kaçınılmaz olduğu Puritian döneminde yaşayan, zina yapmasıyla 
göğsüne Adultery (zina) anlamına gelen büyük A harfi yazılan Hester’ın bu damgayla ha-
yat boyu dışlanmaya mahkum edilmiş gizemli hayatı anlatılır. Midak Sokağı adlı eserde 
ise esere ismini veren sokakta yaşanan yoksulluk, sınıf atlama, maddi- manevi değerlerin 
uğradığı köklü değişimler yer almaktadır. Eserde, nişanlısı Abbas’ı zevk ve para uğruna 
harcayan Hamide’nin hareketli hayatı anlatılmaktadır. Bu çalışma, söz konusu eserlerde 
kadın karakterlerin yaşadıkları olaylar karşısında verdiği tepkilere (özellikle zina kavra-
mına) ve yaşadıkları toplumda bu tepkilerin nasıl karşılık gördüğüne odaklanmıştır. Bu 
bildiride öncelikle kadın konusundan bahsedilerek, daha sonra yazarlar hakkında kısaca 
bilgi verilip eserlerdeki kadın kahramanlar tek tek ele alınarak kadın karakterlerin benzer-
lik ve farklılıklar bağlamında ele alınması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kızıl Damga, Midak Sokağı, Kadın, Zina
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PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKASI PROGAMINDA ÖĞRENİM 
GÖREN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN 

GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ayten ACUN Fikret ALINCAK Hüseyin ÜZÜM

Gaziantep Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

aytenacun17@gmail.com

Öğretmenlik mesleği en önde gelen ve en değerli mesleklerden birisidir. Bir toplumun 
gelişmesinde ve ilerlemesinde öğretmenlerin büyük bir rolü bulunmaktadır. Öğretmenle-
rin adaylıkları süresince öğretmenlik mesleğine karşı olumlu tutum geliştirmeleri mesleki 
yaşantılarında da başarılı olmalarını sağlayacaktır.Bu çalışma, pedagojik formasyon serti-
fikası programında öğrenim gören öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşlerini 
belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tara-
fından geliştirilen açık uçlu sorular öğretmen adaylarına sunulmuştur. Araştırmada nitel 
araştırma yöntemlerinden olan mülakat yöntemi kullanılarak, Gaziantep Üniversitesinde 
pedagojik formasyon sertifikası programında öğrenim gören 27 öğretmen adayından elde 
edilen veriler, içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir.Araştırma sonucunda pedagojik 
formasyon alan öğrencilerin büyük çoğunluğunun öğretmenlik mesleğinin; kutsal, değerli 
ve saygı duyulması gereken bir meslek olduğunu ifade ettikleri görülmüştür. Ayrıca öğret-
menlik mesleğinin gelecek nesillerin yetişmesinde rol oynadığı için büyük öneme sahip 
olduğu, manevi anlamda bireyleri doyuma ulaştıran bir meslek olduğu, emek ve sevgi ile 
yapılması gereken bir meslek olduğu ve sürekli kişisel gelişim gerektiren bir meslek ol-
duğunu ifade etmişlerdir. Bununla birlikte öğretmenlik mesleğinin atama kaygısı olma-
yan bir meslek olması gerektiği ve formasyon eğitimini alarak öğretmen olmak istedik-
leri sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Pedagojik formasyon, Öğretmen adayı, Öğretmenlik mesleği
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EVALUATING THE IDEAS OF THE STUDENTS ATTENDING PEDAGOGIC 
FORMATION CERTIFICATE PROGRAMME RELATING TEACHING 

PROFESSION

Abstract

Teaching profession is one of the most prominent and most valuable professions. Teach-
ers have a major role in the development and progress of a society. Teachers’ positive at-
titudes towards the teaching profession during their candidacy will also help them to be 
successful in their professional lives. This study is conducted in order to determine the 
opinions of the students attending the pedagogical formation ceremony program regarding 
the teaching profession. In the research, as a means of data collection, open-ended ques-
tions developed by the researcher are presented to the teacher candidates. In the research, 
using the interview method which is one of the qualitative research methods the data ob-
tained from the 27 teacher candidates who are educated in the pedagogical formation cer-
tificate program at Gaziantep University are analyzed by content analysis method.As a 
result of the research it is seen that the vast majority of pedagogical formation students 
stated that the teaching profession is a venerable, valuable and respected profession. They 
also stated that the teaching profession has a great importance because it plays a role in 
the development of future generations, it is a profession that delivers satisfaction to indi-
viduals in a spiritual sense,a profession which has to be done with labor and love, and a 
profession which requires continuous personal development. At the same time it is seen 
that the teaching profession must be a profession that does not have an appointment anx-
iety and they desire to become a teacher by taking formation training.

Key Words : Pedagogic formation, Teacher candidate, Teaching profession
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AZERBAYCAN BASININDA BALKAN SAVAŞLARI
(ŞELALE DERGISI ESASINDA)

Doç. Dr. Seriyye GÜNDOĞDU
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Türk filolojisi bölümü

seriyye@yahoo.com

Türkiye tarihinde Balkan Savaşları önemli bir dönüm noktası olmakla beraber “medeni 
Avrupa”nın yaptığı mezalimin de bir örneğidir. Osmanlı Devleti bu savaşta gerek maddi, 
gerek manevi yönden büyük kayıplar yaşadı. Bu kayıp türk milletine de milli kimlik şu-
uru kazandırdı. Avrupa`nın “medeni” yüzünü tanıttırmıştır. “Şark meselesi”nin bir parçası 
olan Balkan savaşları yapılan mezalim ve göçlerle Türk edebiyatı ve basınında önemli 
bir yer işgal etmiştir. Büyük edip Mehmet Akif`in “Hakkın Sesleri” eserinde bu meza-
limi objektif ve canlı bir şekilde anlatmış ve o anlattıkları maalesef Balkan Savaşlarından 
sonra defalarca Türk milletinin başına getirilmiştir. Türk edebiyyatında ve basınında her 
yönüyle anlatılan Balkan Savaşları Azerbaycan basınında da yer almıştır. Toplumun ay-
dınlatılmasında ve bilinçlendirilmesinde önemli etkisi olan gazetelerde bu meselenin an-
latılması çok önemlidir. 1913-1914 yılları arasında İsa Bey Aşurbeyli ile Halit Hurrem 
Sabribeyzadenin yayınladıkları “Şelale” dergisi hemen hemen bir çok sayısında Balkan 
Savaşlarına yer vermiştir. Gazetenin çeşitli sayılarında Balkan Savaşları ile ilgili 30-a ya-
kın tarihi fotograf yayınlanmış, H.H.Sabribeyzade tarafından “Milli Hikaye” başlığı al-
tında yazılan yazılarda, şiirlerde ve makalelerde Balkanlarda yapılan mezalimler, sebepleri 
ve alınması gereken önlemlerden bahsedilmiştir.Bu çalışmamızda tarihi bakımdan önem 
arz eden Balkan Savaşlarının Azerbaycan basınında, özellikle “Şelale” dergisinde edebi 
yazılarla nasıl değerlendirildiği ve kamoyuna nasıl aktarıldığını incelemeği amaçlıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Balkan Savaşı, tarih, Şelale dergisi, H.H.Sabribeyzade
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THE BALKAN WARS IN AZERBAIJANI PRESS
(BASED ON THE “SHELALE” MAGAZINE)

Abstract

In the history of Turkey, the Balkan Wars are an important milestone, as well as an 
example of the atrocities committed by “civilized Europe”. The Ottoman State experi-
enced great losses in this war both materially and spiritually. These losses also brought 
the national identity consciousness to the Turkish nation. It introduced the “civilized” 
face of Europe. The Balkan wars, which are the part of the “Eastern question”, have an 
important place in Turkish literature and press with the atrocities and immigrants. Great 
writer Mehmet Akif ‘s “The Voice of the Right” wrote this violation objectively and viv-
idly and unfortunately it was happened to the Turkish nation many times after the Balkan 
Wars. The Balkan Wars, which are described in every direction in the Turkish literature 
and press, also appeared in the Azerbaijani press. It is very important to tell this story in 
the newspapers as it significantly influences for enlightening and awarenessing the soci-
ety. The “Shelale” magazine has included the Balkan Wars inside almost each number of 
its edition which published by İsa Bey Aşurbeyli and Halit Hurrem Sabribey from 1913 
to 1914. In the various issues of the journal, about 30 historical photographs related to the 
Balkan Wars were published, it has been also mentioned articles and poems which written 
by H.H Sabribeyzade under the heading of “National Story about the atrocities committed 
in the Balkans, the reasons and precautions to be taken. In this work, we aim to examine 
how the Balkan Wars, which have a great historical importance, are evaluated in Azerbai-
jani press, especially in the “Shelale” magazine, and how they are delivered to the public.

Key Words: Balkan War, history, “Shelale” magazine, H.H.Sabribeyzade.
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İPEK YOLU VE TÜRK DÜNYASI

Prof.Dr.Babek KURBANOV
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Araştırmalar gösterir ki, 20 bin km.-a kadar uzanan ipek yolunda Türk soylu halkla-
rın sosyal-kültürel, maddi-manevi, etik-estetik değerleri kendisini geniş bir şekilde ifade 
etmektedir. Bu yol boyu Türk dili ortak bir dil olmakla birlikte, ayni zamanda ticari-eko-
nomik, sosyo-kültürel ilişkilerin gerçekleşmesinde son derece önemli bir rol oynamıştır. 
İpek yolu ile ilişkili bilim ve sanat adamlarının fikirleri bu gün özellikle aktuallık kazan-
maktadır. Zannımızca ünlü bilim adamı Azerbaycan Milli Bilimler Akademisinin Akade-
miki, Prof.Dr.Budaq Budagov”un fikirleri de bu bakımdan önem taşıyabilir. Onun konu 
ile ilgili bir makalesinin kendi çevirim ve yorumumda uzmanlar ve okuyucularla payla-
şılmasının faydalı olacağına inanıyoruz.

Anahtar kelimeler: İpek yolu, Türk dili, kültürel değerler, coğrafi arazi, sanat.

SILK WAY AND THE TURKISH WORLD

Abstract

Investigations show that the Silk Way extended for 20.000 km. broadly manifest it-
seft in the spiritnal-material, ethical-aesthetical values of the Turkic peoples. Along thes 
way the Turkic language has been resed ay common language. At the same time it was 
plaging an exclusive role in the important economic, socio-cultural events of the Turle-
ic-speawing peoples. Thoughts and ideas of the prominent public figures and scientists on 
this theme, acquire a particular actuality. We belive that thonghts of eminent scientist Bu-
dag Budagov expressed in this connection, bear specific significance. I think that transla-
tion and treatment of this theme in thearticle connected with the abovestated may attract 
interest am ong the scientists working in this field and a broad public eireles.

Key Words: The Silk Way, culture, the Turbic-spealeing people, socio-economic valures.
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KISITLAYICI KOŞULLARIYLA BİR İŞLETME ÜRÜNLERİNİN 
MATEMATİKSEL MODELİ

Bahatdin DAŞBAŞI, Derviş BOZTOSUN, Semra AKSOYLU

Erciyes Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu,

Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü

bdasbasi@erciyes.edu.tr

Simpleks yöntemi ve grafiksel çözüm, bütün doğrusal programlama problemlerinde 
(Karışım problemleri, optimum üretim programının saptanması, iş ve ücret değerlendi-
rilmesi, depolama problemleri, malzeme kullanımının optimizasyonu, uzun dönem plan-
lama çalışmaları ve yapısal problemlerin optimizasyonu vb.) uygulanabilir olmasına kar-
şın, bazı tür problemler başka yöntemler kullanılarak daha etkin bir şekilde çözülebilirler. 
Öte yandan bir durumun diferansiyel denklem sistemleri ile modellenmesi sayesinde, mo-
delde kullanılan parametrelere bağlı olarak modelin kalitatif analizi yardımıyla değişken-
lerin hangi zaman aralığında ne gibi değerlere ulaşacağı konusunda optimizasyonunu sağ-
lar. Buna göre sistemin nümerik olarak simülasyonu yardımıyla kalitatif analizin sonuçları 
kontrol edilebilirdir. Bu çalışmada çeşitli kısıtlayıcı koşullar altında bir işletmenin üretim 
planlaması diferansiyel denklem sistemi yardımıyla matematiksel olarak modellendi. Bu 
model kalitatif olarak incelenerek sonuçları nümerik simülasyonlar vasıtasıyla desteklendi. 
Daha sonra bu modele eşdeğer olarak doğrusal programlama (DP) modeli sunuldu. Bu 
DP modelinin hem grafiksel olarak hem de simpleks metodu yardımıyla çözümü yapıldı. 
Bu iki modelin çözümlerinin karşılaştırmalı olarak yorumlanmasında; işletmenin üretim 
planına ve elde edilecek kar durumuna müdahale edilmediğinde matematiksel model ve 
DP modeli arasındaki analiz sonuçları yorumlandı.

Anahtar Kelimeler: Simpleks yöntemi, Doğrusal programlama, Optimal çözüm, Ma-
tematiksel modelleme



345

I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu

MATHEMATICAL MODEL OF A OPERATING PRODUCTIONS WITH 
RESTRICTED CONDITIONS

Abstract

Although the Simplex method and graphical solution are applicable to all linear pro-
gramming problems such as mixing problems, determination of optimum production sched-
ule, job and wage evaluation, storage problems, optimization of material usage, long term 
planning studies and optimization of structural problems, some types of problems can be 
solved more effectively by using other methods. On the other hand, by depending on the 
parameters used in the model with the help of qualitative analysis of the model due to 
modeling with a system of differential equations, the variables have optimized the issue at 
which time interval and which values will reach. In this respect, the results of qualitative 
analysis can be checked by numerical simulation of the system. In this study, the produc-
tion planning of an factory under various restrictive conditions has mathematically mod-
elled by systems of differential equations. This model has examined qualitatively and the 
results of the analysis have supported by numerical simulations. Subsequently, linear pro-
gramming model (DP) which is equivalent this model, has presented. The DP model has 
solved via both graphically and the simplex method. In the comparative interpretation of 
the solutions of these two models, the analysis results between the mathematical model 
and the DP model has interpreted, when the factory can not intervene in the production 
plan and profitability to be achieved.

Key Words: Simplex method, Linear programming, Optimal solution, Mathemati-
cal modeling
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LOJİSTİK BÜYÜME MODELİ VE EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMİ 
YARDIMIYLA NÜFUS VE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİR TAHMİNİ: 

TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Bahatdin DAŞBAŞI, Derviş BOZTOSUN, Emre BARAZ

Erciyes Üniversitesi, İzzet Bayraktar Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu,

Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü, KAYSERİ

bdasbasi@erciyes.edu.tr

Bu çalışmada, popülasyon lojistik büyüme modelinin diferansiyel denklem şeklin-
deki ifadesinin çözümünden yararlanarak en küçük kareler yöntemiyle üstel bir eğri uy-
duruldu. Bu eğrinin parametreleriyle diferansiyel denklemin parametreleri arasında ilişki 
kurularak uygulama olarak gelecekteki Türkiye nüfusu ve kişi başına düşen milli gelir 
tahmin edilmeye çalışıldı.

Anahtar Kelimeler: Lojistik büyüme modeli, diferansiyel denklem, en küçük kare-
ler yöntemi, kişi başı milli gelir

ESTIMATION OF POPULATION AND NATIONAL INCOME PER PERSON 
BY LOGISTICAL GROWTH MODEL AND LEAST SQUARES METHOD: 

THE CASE OF TURKEY

Abstract

In this study, an exponential curve was formed by the least squares method and solu-
tion of the population logistic growth model in the form of a differential equation. By es-
tablishing relationship between the parameters of the differential equation and this curve, 
the per capita national income and the population of Turkey in the future and were tried 
to be estimated.

Key Words: Logistical growth model, differential equation, least squares method, na-
tional income per person
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GELENEKSEL TEKSTİL TASARIMI İÇİN TASARIM TABANLI 
ARAŞTIRMA SÜRECİ

Doç. Dr. Banu Hatice GÜRCÜM

Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Tekstil Tasarımı Bölümü, banugurcum@gmail.com

Bir milletin tarih sürecinde ortaya koyduğu yaşamı, ortak kültür yapısını, töre, adet, gö-
renek, gelenek ve değerler sistemini oluşturan en önemli unsurlardan birisi sanat/zanaat bağ-
lamından kaynaklanan estetik algılarıdır. Örneğin Anadolu’da bu estetik algıyı yansıtan ve 
yaşatan örme sanatı, ortak kültür yapısının ve tarih sürecinin uzantısı olarak motif, kompo-
zisyon yapısını çok az değiştirerek ve ortak estetik kriterler ışığında toplumun tarihi ve inanç-
ları doğrultusunda şekillenerek bugüne kadar yaşamını sürdürmüştür. Geleneksel motiflerin 
yaşatılması, geliştirilmesi ve tanıtılması amaçlı tekstil sanatlarında ele alınması ve gelenek-
sel kalıtın önemli bir kültürel kaynağı olması nedeniyle tekstil tasarımcılar için önemli bir 
kaynak teşkil ettiği bilinmelidir. Geleneksel teknik, form ve motiflerden yola çıkılarak ha-
zırlanan tasarımlarda ürün değeri kültürümüzün felsefi özgünlüğünde ve yüzyıllara daya-
nan ortak estetik DNA da aranmalıdır. Geleneksel tekstil tasarımı yöntembilimden bağım-
sız ve sessiz icra edilen bir yapıya sahiptir. Bu durum onu iç dinamikleri arasına sıkıştırmış, 
mevcut yerel ve kültürel unsurların evrensel tasarımlara aktarılmasını geciktirmiştir. Aynı za-
manda tekstil tasarımında kullanılmak üzere uluslararası alanda kabul gören temel bir tasa-
rım metodu bulunmamaktadır. Tekstil tasarımında kullanılabilir olduğu kabul gören temel 
bir metot olmasa da, tekstil tasarım alanında öğretim programı geliştirilmesinde ya da öğ-
renme etkinliklerinin tasarlanmasında hem uygulama hem de kuram yönü bulunan bir me-
tot kullanmak gerekliliği tekstil alanında Tasarım Araştırmalarının uygulanmasını mümkün 
kılmıştır.Tasarım Araştırmalarının bir türü olan Tasarım Tabanlı Araştırma, eğitim etkinlik-
lerinin hazırlık sürecinde tasarımın ortaya çıktığı, uygulandığı, uygulamada karşılaşılan zor-
lukların tasarıma1 etkisinin değerlendirildiği veya değerlendirmelerin tekrar test edildiği ve 
en önemlisi bu sürecin kuramsal bir sistematiğe dayandırıldığı bir yöntemdir. Ürün tasarlan-
ması değil öğretim programının sürekli gelişmeci bir yaklaşımla tasarlanması amacıyla süreç 
yürüten TTA, bu yaklaşımla kültür tabanlı tekstil tasarımı alanında tasarımcının deneyimle-
diği pek çok belirsizliği netleştirebilmektedir. Bu bildirinin konusu kültür tabanlı özgün ve 
çağdaş tekstil ürünlerini tasarlayan zanaatkârlar ya da bu alanda kendini geliştirmek isteyen 
genç ve eğitimli tasarımcılar için uygun bir metot olarak Tasarım Tabanlı Araştırma (TTA) 
metodunun açıklanması, TTA modellerinden Reeves modeli kullanılarak geliştirilen bir ta-
sarım algoritmasını ortaya koymak ve geleneksel tekstil ürün tasarımında TTA Algoritma-
sının kullanılabilirliğini tartışmaktır. Bu amacı gerçekleştirebilmek için algoritmanın uygu-
lama senaryolarından örnekler verilmiş ve sonuçları tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kültür tabanlı tasarım, geleneksel tekstiller, Tasarım tabanlı araş-
tırma, Reeves modeli
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GELENEKSEL ÖRME MOTİFLERİNİN KOLEKSİYON ESİN KAYNAĞI 
OLARAK KULLANILMASI: KAYSERİ ÇORAP ÖRÜCÜLÜĞÜ ÖRNEĞİ

Doç. Dr. Banu Hatice GÜRCÜM

Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Tekstil Tasarımı Bölümü, banugurcum@gmail.com

Aslıhan ÇİFÇİ
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Birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış, köklü bir tarihi olan Anadolu’nun el sanatları 
geçmişi günümüze, günümüzü de geleceğe bağlamaktadır. İnsanoğlunu yaşam süreci içeri-
sinde ince sanat zevkini, duygusunu, hayatın izlerini ve emeğini yansıtarak bir fayda sağla-
mak amacıyla meydana getirdiği ürünleri süslemiştir. Süslemenin ana teması desen, deseni 
de oluşturan motiflerdir. Motif sanatkârın ortaya koymuş olduğu buluşlardır. Örgü tekniği 
ile örülerek birçok çeşitte çoraplar meydana getirilmektedir. Çoraplar üzerindeki motif-
lerle süslenmiştir. Tasarım yaratma olayıyla örtüşen bir olgudur. Bir düşünce biçimi olan 
yaratıcılık hayal gücüne sıkı sıkıya bağlıdır. Yaratıcılık hayatımızın her alanında ve çaba-
sında vardır. Tasarımcının tasarım tercihlerini yaparken, onları kullanacak kişinin zevkini, 
tüketici gereksinimlerini ve ürünün işlevlerini belirleyebilmesi, toplumsal üretim, tüketim, 
kullanma alışkanlıklarını irdelemesi, üretilebilirlik, ekonomiklik, satılabilirlik, pazarlama 
ve tutundurma gibi boyutları da düşünmesi gereklidir. Bu çok yönlü endüstriyel süreç sa-
dece tasarım problemini irdeleyerek yönetilemez. Tasarımın bir boyutu olan sosyokültü-
rel unsurlara ait cevapların bulunması açısından, geleneksel alışkanlıkların, kabullerin ve 
objelerin incelenmesi, toplumsal verinin tasarıma aktarılması sırasında etnografik metot-
lardan yararlanılması gerekmektedir.Bu nedenle bu araştırma Kayseri ili çorap örücülüğü 
örneği üzerinden geleneksel örme motiflerinin koleksiyon esin kaynağı olarak kullanılma-
sını konu alan nitel bir araştırma olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın temel hedeflerinden 
bir tanesi günümüze kadar taşınmış olan örücülük geleneğinin kayıt altına alınmış örnek-
lerinin sonraki nesillere çağdaş bir tekstil koleksiyonu ile aktarımının sağlanması ve bu 
konuda yapılan araştırmalara bir yenisinin eklenmesidir. Bu araştırmanın alt hedefleri ise, 
tekstil tasarımının bilimsel metodolojisi olan bir disiplin olarak ele alınmasına ve yaratı-
cılık, özgünlük gerektiren tekstil tasarım sürecinde etnografik araştırmaların tasarım araş-
tırma tekniği olarak kullanılmasına katkıda bulunmak olarak belirlenmiştir. Bu amaçlara 
ulaşmak için Kayseri ilinde örücülük geleneğinin araştırıldığı bir alan araştırması yürü-
tülmüştür. Araştırma verisi literatür tarama, görsel analiz, katılımsız ve mekanik gözlem 
ve yarı yapılandırılmış görüşme teknikleri yoluyla toplanarak modern bir tekstil tasarımı 
için esin kaynağı olarak kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Etnometodoloji, Tekstil Tasarımı, yaratıcılık, Kayseri, Çorap örü-
cülüğü, esin kaynağı
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Doç. Dr. Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Turizm Fakültesi

ahmetbuyuksalvarci@gmail.com

Arş. Gör. Mustafa Cüneyt ŞAPCILAR

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Turizm Fakültesi

mcsapcilar@konya.edu.tr

Barış YÜKSEL

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

b.yuksel1955@gmail.com

Son yıllarda internet uygulamalarının ve kullanımının artması ile birlikte tüm dünyada 
elektronik ticaret çok önemli pazarlama yöntemlerinden biri haline gelmiştir. Bu gelişim 
ile birlikte turizm sektöründe de internet aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır. Birçok 
turizm işletmesi maliyetlerini düşürmek ve ekonomik kazanç sağlamak amacıyla internet 
uygulamalarına talep göstermeye başlamıştır. Turizm sektöründe aracı kuruluş olarak fa-
aliyet gösteren seyahat acentalarında internet kullanımı, internet kullanımının işletmelere 
etkisi ve bu işletmeler için öneminin belirlenmesi bu çalışmanın temel amacı olarak be-
lirlenmiştir. Bu doğrultuda araştırmanın Konya ilinde faaliyet gösteren 93 adet A grubu 
seyahat acentası üzerinde gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Ancak bu işletmelerden ba-
zılarının araştırmaya katılmak istememelerinden dolayı 50 adet A grubu seyahat acentası 
çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırma, anket tekniği kullanılarak Konya ilinde faaliyet gös-
teren A grubu seyahat acentalarının yöneticileri ile gerçekleştirilmiştir. Anketlerin uygu-
lanması esnasında acenta yöneticileri ile yüz yüze görüşmeler yapılmış ve açıklama ge-
rektiren durumlarda kendilerine bilgi verilmiştir Araştırma sonuçlarına göre, acentaların 
tamamının internet sitelerinin bulunduğu, büyük bir çoğunluğunun siteleri uzman bir per-
sonel tarafından hazırlandığı ve düzenli olarak internet sayfalarını güncelledikleri belir-
lenmiştir. İşletmeye yeni müşteriler kazandırması ve kolay ulaşılabilme olanağı sağlaması 
seyahat acentalarının en önemli internet kullanımı arasında yer almaktadır. Katılımcılara 
“internet sayfasında olması gereken bilgilerin ne olması gerektiği” sorusu yönlendirildi-
ğinde katılımcıların sırasıyla “satış fiyatları ve politikaları”, “işletmenin iletişim bilgileri” 
ve “turizm destinasyonları ve fotoğrafları” ifadelerinde yoğunlaştıkları araştırmanın bul-
guları arasındadır.

Anahtar Kelimeler: Seyahat Acentaları, İnternet, İnternet Pazarlaması.
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THE ROLE AND IMPORTANCE OF INTERNET IN TRAVEL AGENTS

Abstract

With the increase of internet applications and usage in recent years, electronic com-
merce all over the world has become one of the most important marketing methods. Along 
with this development, the internet has started to be used actively in the tourism sector. 
Many tourism entrepreneurs have begun to demand internet applications to reduce op-
erating costs and provide economic benefits. Among intermediary organizations in tour-
ism sector, the use of the internet in the travel agency which perform activities, the effect 
of the use of the internet on the businesses and the determination of the importance for 
these enterprises has been determined as the main objective of this work. It was aimed 
to be realized on 93 A Group travel agencies operating in the province of Konya. How-
ever, because some of these businesses were not willing to participate in the research 50 
of travel agents were included in the study. The survey was conducted with managers of 
group A travel agencies operating in Konya using survey technique. Face-to-face inter-
views with agency managers were conducted during the implementation of the question-
naires, and information was provided to them in cases requiring clarification. According 
to the research results, it has been determined that most travel agencies have got web-
sites, and they have been prepared by specialist staff and these webpages are updated reg-
ularly. Providing new customers to the business and providing the facility of easy acces-
sibility take place amongs the most important internet uses of travel agencies. When the 
question “What should be the information that should be on the internet page” is given 
to the participants, that they focus on “sales prices and policies”, “operator’s communi-
cation information” and “tourism destinations and photographs” in their statements are 
among the findings of the research.

Key Words: Travel Agents, Internet, Internet Marketing
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Özet

Değişen rekabet anlayışı ile tüketicilerin istek ve arzuları doğrultusunda hareket eden 
işletmeler tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk faaliyetlerinde süreklilik arz eden 
bir gelişim görülmektedir. Günümüzde tüketicilerin bir kısmı çevreye, topluma ve tüke-
tici çıkarlarına karşı hassas olan işletmeleri tercih etmektedirler. Bu doğrultuda işletmele-
rin sosyal sorumluluk kampanyalarında boy göstermeleri tüketici gözünde olumlu bir yer 
edinmelerini sağlamaktadır. Sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunan işletmelerden biri 
de yiyecek-içecek işletmeleridir. Bu çalışmanın amacını, müşterilerin/tüketicilerin zincir 
restoranları tercih etme nedenlerinin belirlenmesi ve bu işletmelerin hangi alanlarda sosyal 
sorumluluk kampanyalarını gerçekleştirmesine yönelik tüketici görüşlerinin belirlenmesi 
oluşturmaktadır. Bu amaçla Konya ilinde faaliyet gösteren zincir restoran işletmelerinden 
mal veya hizmet satın alan 122 tüketicinin/müşterinin görüşleri anket yoluyla toplanılmış 
ve değerlendirme alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların, restoran markala-
rını tercih etmesinde etkili olan faktörleri “hizmet kalitesi”, “reklam faaliyetleri” ve “sos-
yal sorumluluğu” olarak belirttikleri tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcılara, restoran marka-
larından sosyal sorumluluk kampanyalarını daha çok hangi alanlarda gerçekleştirmesine 
ilişkin olarak soru yönlendirildiğinde cevaplayıcıların “çevre”, “yoksullara yardım”, “eği-
tim” ve “sağlık” alanlarını daha önemli buldukları belirlenmiştir. Yaş, eğitim düzeyi ve 
gelir düzeyi değişkenlerine göre farklılıkları incelenerek anlamlı sonuçlar tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Rekabet, Yiyecek-İçecek İşletmeleri



352

Ist International Symposium of Silk Road Academic Studies

CUSTOMER VIEWS ON SOCIAL RESPONSIBILITY CAMPAIGNS: A 
RESEARCH ON CHAIN RESTAURANT BUSINESSES

Abstract

With a changing understanding of competition in the social responsibility activities 
carried out by businesses acting in line with the desires and wishes of consumers, a con-
tinuing development is seen. Today, some consumers prefer businesses that are sensitive 
to the environment, collectivity and consumer interests. In this direction, enterprises are 
able to take a positive place in the eyes of consumers in terms of taking place in the so-
cial responsibility campaigns. One of the enterprises in social responsibility activities is 
food-beverage businesses. The purpose of this study is to determine the reasons why con-
sumers/customers prefer chain restaurants and to determine the consumer views upon in 
which areas their businesses will implement social responsibility campaigns. For this pur-
pose, the opinions of 122 consumers/customers who purchase goods or services from chain 
restaurants businesses in Konya province were collected through the questionnaire and 
evaluated. According to the results of the research, it has been determined that the partic-
ipants stated the factors that are effective in choosing restaurant brands as “service qual-
ity”, “advertising activities” and “social responsibility”. In addition, when the participant 
have been questioned about mostly in what areas the restaurant brands would rather carry 
out their social responsibility campaigns, Respondents were determined to have found the 
areas of “environment”, “help for the poor”, “education” and “health” more crucial. Dif-
ferences according to age, education level and income level variables were examined and 
significant results were determined.

Key Words: Corporate Social Responsibility, Competition, Food&Beverage Businesses
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİŞİLİK BETİMLEME SÖZLERİYLE 
AKADEMİK BAŞARILARI VE CİNSİYETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Yrd. Doç. Dr. Behice VARIŞOĞLU

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi

bvarisoglu@gmail.com

Kişilik betimleme sözleri, bireylerin kendilerini tanıma ve kim olduklarını yansıtma 
biçimlerinden biridir. Bireyi en iyi tanıyan ve tanımlayacak olan kendisidir. Bu nedenle 
kişilik betimlemesi bireylerin yaşam biçimlerine yön verir ve bireyin tanınmasında yar-
dımcı olur. Öğretmen adaylarının kişilik özellikleriyle akademik başarıları ve cinsiyetleri 
arasındaki ilişkinin tespiti, bireyi tanıma ve bireysel farklılıklara dayalı öğretim faaliyet-
lerini düzenleme konularında öğretim elemanlarına yardımcı olabilir. Bu bağlamda bu ça-
lışmanın amacı, öğretmen adaylarının kendileri hakkında dile getirdikleri kişilik betim-
leme sözleriyle genel akademik başarıları ve cinsiyetleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. 
Çalışma, tarama modeline uygun olarak yürütülmüştür. Veriler kişisel bilgi formu ile top-
lanmış, betimsel analiz tekniğiyle çözümlenmiştir. Verilerin toplandığı örneklem grubu, 
kolay ulaşılabilir örnekleme tekniğiyle seçilmiştir. Örneklem, Gaziantep Üniversitesi Eği-
tim Fakültesi ve Nizip Eğitim Fakültesinde okuyan 260’ı kız, 198’i erkek olmak üzere 
toplam 458 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmanın sonunda, öğretmen adaylarının kendile-
rini en çok güler yüzlü=97, iyimser=24, duygusal=21, neşeli=18, çekingen=13, sabırlı=13, 
sosyal=13, çalışkan=12, iyi niyetli=12 ve hoşgörülü=10 sıfatlarıyla tanımladıkları; bu sı-
fatlarda kızların erkeklere göre kendilerini daha çok güler yüzlü=63, duygusal=12, ne-
şeli=12, çekingen=11, sabırlı=7, çalışkan=11, iyi niyetli=7 ve hoşgörülü=8 hissettikleri; 
erkeklerin de kızlara göre kendilerini daha çok iyimser=14 ve sosyal=9 hissettikleri gö-
rülmüştür. Olumlu ve olumsuz olarak gruplandırılan kişilik betimleme sıfatlarının akade-
mik başarıyla pozitif yönde güçlü bir ilişkisi olduğu; cinsiyetin ise anlamlı bir ilişkiye sa-
hip olmadığı çalışmada ulaşılan diğer sonuçlardır.

Anahtar kelimeler: öğretmen adayları, kişilik betimleme, başarı, cinsiyet.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN GENERAL ACADEMIC ACHIEVEMENT 
AND GENDER WITH THE WORDS OF PERSONALITY DESCRIPTION 

THAT TEACHER CANDIDATES SPEAK ABOUT THEMSELVES

Abstract

The words for personality description are one of the ways in which individuals recog-
nize themselves and reflect who they are. Individual is the one who knows best and defines 
himself. For this reason, the personality description guides the person’s lifestyles and helps 
to identify the person. The determination of the relationship between personality traits, ac-
ademic achievement and gender of teacher candidates can help teaching staff to organize 
teaching activities based on individual recognition and individual differences. The pur-
pose of this study is to examine the relationship between general academic achievement 
and gender with the words of personality description that teacher candidates speak about 
themselves. The relational search method was used in the study. The data were collected 
with the personal information form and analyzed through descriptive analysis technique. 
The sample group was selected by easily accessible sampling technique. The participant 
of the study totaled 458 students, of whom 260 were females and 198 were males who 
enrolled in Gaziantep University Faculty of Education and Faculty of Education in Nizip. 
At the end of the study, it has been seen that teacher candidates describe themselves as 
smiling=97, optimistic=24, emotional=21, cheerful=18, timid=13, patient=13, social=13, 
hardworking=12, well-intentioned=12 and tolerant=10. In these adjectives, the participant 
females were more likely to feel smiling=63, emotional=12, cheerful=12, timid=11, pa-
tient=7, hardworking=11, well-intentioned=7 and tolerant=8; participant males were more 
likely to feel optimistic=14 and social=9. Positive and negative groupings of personality 
descriptive are strongly associated with positive academic achievement; whereas gender 
has no significant association.

Key Words: teacher candidates, personality description, achievement, gender.



355

I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SELAMLAŞMA DİLİ ÜZERİNE BİR 
İNCELEME

Yrd. Doç. Dr. Behice VARIŞOĞLU

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi

bvarisoglu@gmail.com

Selamlaşma, insanlar arasındaki ilişkilerin biçimlenmesinde önemli bir yere sahip-
tir. Çoğu zaman bir selamlaşma sözü ile başlayan iletişim, kişilerin selamlaşma sözleri-
nin niteliğine paralel olarak devam eder. Her dilin ve dilin beslendiği kültürün içerisinde 
çeşitli değer yargıları, gelenek-görenek ve inanç sistemine bağlı olarak kalıplaşan ve ge-
lişen selamlaşma biçimleri vardır. Kişiler, kendilerine en uygun selamlaşma biçimini za-
mana, mekâna, kişilere ve iletişimin amacına göre kendileri seçerler. Sözlü iletişimde kul-
lanılan selamlaşma dili ve kişilerin selamlaşma sırasındaki dil tercihleri, kültür aktarımı, 
dil sevgisi ve değer yargısı oluşturma sürecinde misyon sahibi olan Türkçe öğretmenle-
rini ilgilendiren bir konudur. Türkçe öğretmeni adaylarının kendileri tarafından kullanı-
lan selamlaşma dilinin tespiti ile öğretmenlik görevini üstlenecek olan bu öğrencilerde, 
selamlaşma dili özelinde, kendi dil tercihleri ve başkalarının dil kullanımlarıyla ilgili dil 
farkındalığı yaratılabilir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı da Türkçe öğretmeni adayla-
rının günlük iletişimde kullandıkları selamlaşma dilini tespit etmek ve incelemektir. Ça-
lışmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın verileri araştırmacı tarafından 
hazırlanan, selamlaşmayla ilgili örnek olayları içeren ve Yazılı Anlatım dersinde uygula-
nan etkinlikler yoluyla toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistik tekniklerinden 
yararlanılmıştır. Verilerin toplandığı örneklem grubu, kolay ulaşılabilir örnekleme tekni-
ğiyle seçilmiştir. Örneklem, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi bö-
lümünde okuyan 136 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmanın sonunda, Türkçe öğretmeni 
adaylarının günlük selamlaşmalarında en çok selam=45, merhaba=39, n’aber=21, sela-
münaleyküm=16 dedikleri görülmüştür. Daha az tercih edilen diğer selamlaşma sözleri 
ise günaydın=3, iyi günler=2, hay/hey=1, nasılsın=1, iyi akşamlar=1, ne var ne yok=1 ve 
gördüğüme sevindim=1 şeklindeki söz kalıplarıdır.

Anahtar kelimeler: Türkçe öğretmeni adayları, selamlaşma, dil tercihi.
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AN ANALYSIS ON THE GREETİNG LANGUAGE OF

TURKISH TEACHER CANDIDATES

Abstract

Greeting has an important place in the formation of relationships among people. Com-
munication, which is often started with a greeting, continues in parallel with the nature of 
the greetings of the people. Within the cultures where every language and language feed, 
there are forms of greeting that evolve and evolve depending on various values, traditions, 
customs, and belief systems. People choose themselves the best way of greeting in time, 
place, person and purpose of communication. The salutation language used in oral com-
munication is a topic that interests Turkish teachers who are the mission-bearers in the 
process of language preference, culture transfer, language love and value judgment during 
greeting. In these students who will be undertaking teaching responsibilities with the iden-
tification of the language of greetings used by the Turkish teacher candidates themselves, 
the language awareness of their own language preferences and the language use of oth-
ers can be created, in particular in the greeting language. In this context, the purpose of 
this study is to identify and examine the language of greetings used by Turkish teacher 
candidates in daily communication. Descriptive survey model was used in the study. The 
data of the study was collected by the activities included sample events related to greet-
ings that were applied in the written expression lesson. Descriptive statistical techniques 
were used in the analysis of the data. The sampling group was selected by easily acces-
sible sampling technique. The participant of the study totaled 136 students who enrolled 
in Gaziantep University Faculty of Education Department of Turkish and Social Sciences 
Education. At the end of the study, it has been seen that Turkish teacher candidates mostly 
say hi=45, hello=39, what’s up=21, selamünaleyküm=16. Other less preferred greetings 
are the phrases good morning = 3, good day = 2, hay / hey = 1, how are you = 1, good 
evening = 1, how have you been= 1 and nice to see you= 1.

Key Words: Turkish teacher candidates, greeting, language preference.
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TİCARET YOLLARININ GÜVENLİĞİ VE KÜRTLER

Doç. Dr. Bekir BİÇER

Necmettin Erbakan Üniversitesi, SBBF Tarih Bölümü Öğretim Üyesi

İlkçağlardan itibaren üç ana kıta arasında faaliyet gösteren ticaret yolları, ticaretin 
yanı sıra en etkin ulaşım ve iletişim yolu olmuştur. Ticaret daha çok Asya ve Avrupa kı-
taları arasında yapılmıştır. Orta çağ boyunca ticaret yollarının yoğun olarak geçtiği özel-
likle stratejik bölgeler olan İran’ın Batısında, Güney Kafkasya’da, Anadolu’nun Doğu ve 
Güneyinde, Irak’ın Kuzeyinde ve sınırlı sayıda Suriye’de Kürtler yaşamıştır. Kürtlerin ne 
zaman, nasıl tarih sahnesine çıktığı ve etnik kökenlerinin ne olduğu konuları tartışmalı 
bile olsa tarihi kaynaklarda Kürtlerin varlığına dair sınırlı bilgiler vardır. Kürtler, tarihleri 
boyunca aşiretler şeklinde örgütlenmiş ve çoğu zaman göçebe olarak yaşamış bir halk-
tır. Göçebeliğin doğal sonucu olarak da yağma ve çapulla geçinmişlerdir. Kürtlerden söz 
ettiği kabul edilen ilk kitap olan Anabasis’in “On binlerin Ricatı” adlı eserinde Kardula-
rın dağ halkı olduğu ve yolları kestiği şeklinde bilgiler mevcuttur. İslam tarihi kaynakla-
rında Emeviler devrinden itibaren Kürt isyanları ve Kürt eşkıyalığı hakkında bilgiler ve-
rilmiştir. Abbasiler döneminde ise Kürt aşiretler güçlenmiş ve zaman zaman küçük Kürt 
hanedanlar kurulmuştur. Ancak Kürtlerin yaşadığı bölgelerde çoğu zaman hac ve ticaret 
yollarının güvenliği sağlanamamıştır. Kaynak eserlerde Kürtlerin kervan yollarını kestiği, 
tüccarların mallarının yağmalandığına dair bilgi vardır. Mesela İbn Müiskeveyh’in Teca-
rib’ül Ümem’inde” “Kürtler kafileleri basıyor, yolları kesiyor ve ahırdan hayvanları çalı-
yor.” “Kürtler hac kafilesini bastı ve malları yağmaladı” türünden bilgiler vardır. İstahri 
el- Farisi “Kürtlerden bir reis her bölgenin haracını toplar, reisler ayrıca kafileler için yol 
güvenliğini sağlar ve yolları korur” demiştir. Yine İstahri, Ebher şehrini anlatırken “Eb-
her” büyük bir şehirdi, Kürtler ve Deylemliler saldırdıktan sonra bölgenin yapısı değişti. 
Bu yol önceleri meşhur idi. Kürtler gelince bu yol değişti ve yol emniyeti azaldı” demiş-
tir. İbn Cevzi’de “Abbasiler zamanında yokluk ve kıtlık hat safhadeyken ve binlerce insan 
açlıktan ölmüşken Kürtler Horasan’a giden kervanları bastı ve üç bin dinar değerinde mal 
yağmaladı” demiştir. Ahbarü’d- Devleti’s- Selçukiye adlı eserde “Sultan Alpaslan, Kürt hır-
sızlardan bir taifenin Hulvan yollarını kestiği ve her tarafta melanet yaptıklarını öğrenince 
bunlar üzerine asker sevk etti ve kılıçtan geçirdi. Ölümden kurtulan Kürtlerden bir cemaat 
gelerek eşkıyadan yolların güvenliğini deruhte ettiler” denilmiştir. Reşidüddin, “Hülagu 
Han Irak’a yöneldi. Yollarda sürekli yolsuzluk yapan Kürt ve lorları bertaraf etti” demiştir. 
Nizamettin Şami, “Emir Timur emirlerinden evvela Kürdistan’dan başlayarak Kürt hırsız 
ve müfsitlerin Şam’da Bağdat’a kadar temizlenmesini” istemiştir. Ticaret yoları üzerinde 
kurulan devletler, yol güvenliğini sağlayabilmek için ya sürekli Kürt eşkıyalarla savaş-
mış ya da Kürt aşiretlere yol güvenliğini sağlama karşılığında vergi muafiyeti sağlamıştır.

Anahtar Kelimler: Kürtler, Kürdistan, Ticaret, Eşkıyalık.
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DİVAN EDEBİYATININ KİMLİĞİ KONUSUNDA BAZI TESPİTLER

Prof. Dr. Bekir ÇINAR

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü NİĞDE.

bcinar67@gmail.com

Bu çalışmada divan edebiyatında kimlik tartışmaları incelenmiştir. Divan edebiyatı-
nın kimliği, özellikle Tanzimat’tan bugüne tartışılan ve henüz üzerinde fikir birliğine va-
rılmamış bir konudur. Değişik edebiyat çevrelerine mensup kişiler, bu konuda çok farklı 
görüşler ileri sürmüş ve bu görüşler zaman zaman ifrat-tefrit noktasına kadar varmıştır. 
Divan edebiyatı dışında, çeşitli saiklerle klasik Türk edebiyatı, eski Türk edebiyatı, üm-
met devri Türk edebiyatı, İslami Türk edebiyatı, saray edebiyatı, havas edebiyatı, yük-
sek zümre edebiyatı, Osmanlı edebiyatı, Osmanlı şiiri… gibi adlandırmalar, bu edebiyatın 
kimliği konusunda tartışmaları arttırmaktadır. Divan edebiyatına çeşitli çevrelerce yapılar 
eleştiriler özetle onun millî olmayışı, sosyal hayattan uzak oluşu, kuralcılığı, dilde Arapça 
ve Farsça kelime ve terkiplerin çok kullanılması, samimi olmayışı, dinî konuları işlemesi, 
taklitçi oluşu gibi iddialara dayanmaktadır. Çalışmamızda divan edebiyatının kimliği ko-
nusunda yerli ve yabancı edebiyatçı ve araştırmacıların görüşleri değerlendirilecek, divan 
edebiyatının millî kimliği konusunda bazı tespitler yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Millî kimlik, divan edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, edebiyat tarihi
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İPEK YOLUNDA ANADOLU İNSANI

Prof. Dr. Bekir ÇOKSEVİM

ERÜ Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD.

coksevim@erciyes.edu.tr

İnsanoğlunun entellektüel kalitesine, yaşamı boyunca karşılaşabildiği farklı kültürle-
rin de önemli oranda etkili olduğu bilinen bir gerçektir. İpek yolu güzergâhında yer alan 
Anadolu Toplumları da asırların birikimi olan yaşamsal kültürleri ve bu kültürün bireysel 
parametrelerinin nesillere etkileri, insan faktörleri olarak ortaya çıkan ve toplumsal kim-
liği oluşturan bu nitelikler, geniş anlamda İbn-i Sina’nında ilgilendiği ilm-i firaset içinde 
yer almıştır. Anadolu’da olduğu gibi kıta Avrupa’sında da insanların beden yapılarına ba-
karak karakterlerini ve kabiliyetlerini anlama çalışmaları , fizyonomi (kıyâfet ilmi) disip-
lini içinde tanımlanmaya çalışılmıştır. Zeki ve anlayışlı olma anlamına gelen “Firaset” in 
temellerini oluşturan bazı mekanizmalar bu makalenin esasını oluşturmuştur. Anadolu 
Selçuklular döneminde İpek Yolu’nun , kuzey ve güneyden olmak üzere iki girişi bulun-
duğu, güneyden giden kolun; Bitlis, Malatya, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Konya, Isparta, 
Antalya, Denizli üzerinden Akdeniz ve Menderes Nehri kullanılarak Ege Denizi limanla-
rına ulaştığı ve bu güzergah üzerinde yaşayan insanların(bu önemli kültür yolu üzerinde 
yaşamaları nedeniyle) profilini ve tanımlanabilen özelliklerini o günün kaynakları ve gü-
nümüzün anlayışıyla değerlendirilmeye çalışılmıştır. O dönemde yaşamış olan Aşık Pa-
şa(M.1272-1332), ulaştığı akademik donanımı ile “Garib-Name” adlı eserinde insanoğlu-
nun var olan ve olması gereken özelliklerini açık bir şekilde ifade etmiştir.Garib_Name’de, 
İnsan bedeninin mükemmel işlenmiş hikmetler yüklü olduğu, özellikle mental ve duysal 
özelliklerin fonksiyonel nitelikleri konularında, çok önemli tespitlerin yapıldığı bildiril-
mektedir. “Nörofizyoloji, Sinirbilim, Beyin Araştırmaları” gibi, günümüz önemli konu-
larının başlangıcı sayılabilecek çok önemli fonksiyonların ele alındığı, özellikle insanın 
mental ve duysal limitlerinin, o dönemin bilgileri ışığında yorumlanması çığır açıcı nite-
lik taşımaktadır. Bilginin işlenmesi ve fonksiyonel kaskatın çalışmaya başlamasını, günü-
müz bilgilerinden limbik sistem ve papez siklusu gibi mekanizmaların prototipi sayılabi-
lecek bir düzeyde, izaha çalışıldığı görülmektedir.Aşık Paşa “Garipname” adlı eserinde 
insanı on bölümden oluşan bir kitap olarak belirtmiştir ve bunlar; “Kulak, Göz, Burun, 
Ağız, El, Ayak, Nefs, Akıl, Gönül ve Aşk” olarak sıralanmıştır. Sonuç olarak; insan oğ-
luna teçhiz edilen hafıza, akıl ve zekâ’nın varlığı, yaşama yön veren bilgi eldesi, üretil-
mesi ve kullanımını sağlayan bu mekanizmaların temelleri ifade edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İpek Yolu İnsanı, Mental performans, Papez siklusu
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ANATOLIAN PEOPLE IN THE SILK ROAD

Abstract

It is known that the different cultures are also influential on the humankinds’ intellec-
tual quality of the encounter throughout their lives. The social identity has been created 
these qualities emerging as human factors constitute the social identity of the Anatolian 
Communities on the Silk Route is as cultures of years’ accumulation and their effects on 
the generation of individual characteristics of their authentic cultures. These principles is 
in place into ilm-i firaset that Ibn Sina also interested in the name of based philosophy. 
As in Anatolia, in European also people are given works by understanding the their char-
acters and functional abilities by looking at the body structures with the name of physi-
ognomy. The functional mechanisms for “Firaset” which means being intelligent and un-
derstanding is main subject of this paper content. During the Anatolian Seljuk period, the 
Silk Road had two entrances, the north and the South from East Anatolia; the souht line is 
Bitlis, Malatya, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Konya, Isparta, Antalya, Mediterranean ports 
and Denizli via the and Menderes River to reach the Aegean Sea ports and the people’s(-
Due to the life on this important cultural road) profile and identifiable characteristics on 
this route have been evaluated with the sources of that day and the understanding of to-
day. Aşık Pasha (M.1272-1332), who lived at that time in Anatolia, clearly described the 
existing and physical and functional features of human beings in his work “Garib-Name”. 
It has been reported in Garib-Name that very important determinations have been made 
especially in terms of functional qualities of mental and sensory properties that the hu-
man body has loaded with perfectly processed wisdom. The identification of information 
and the beginning of functional cascade work have been seemed to be first attempted at a 
level that can be considered as a prototype of mechanisms such as the limbic system and 
the papez cycle from today’s information. It has been beared qualifications that the im-
portant functional sciences such as “Neurophysiology, Neuroscience, Brain Researches” 
which are considered as the starting points of today’s important topics are discussed, es-
pecially the mental and sensory limits of humankind are interpreted with the information 
of that period. In “Garip-Name”, has been described the humankind by Aşık Pasha as a 
book composed of ten parts and “Ear, Eye, Nose, Mouth, Hand, Foot, Exquisite, Mind, 
Heart and Love” listed. As a result; It has been tried to be expressed the some mecha-
nisms of humankind such as memory, mind and intelligence that provide production of 
knowledge, information and usage of information which is necessary for the during life 
in terms of current information.

Key Words: Silk road people, Mental performance, Papez circuit memory
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İÇ ANADOLU BÖLGESİ İPEK YOLU ROTALARI HANLARI-
KERVANSARAYLARI

Yrd. Doç. Dr. Bekir Necati ALTIN

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü.

Çalışmada hedeflenen temel amaç, literatüre dayalı olarak konumları belirlenmiş eski 
ticaret yolları ve güzergâhlar üzerinde inşa edilmiş han ve kervansarayların konumlanma-
sında etkili olan coğrafi faktörlerin değerlendirilmesidir. Bu güzergâhların geçmişten gü-
nümüze sorgulanması, ticaret ve yerleşim alanları üzerine olan etkileri ve güncel konum-
ları, değişimler ve terk edilişleri çalışmanın temel noktasıdır. Çalışma alanı, İç Anadolu 
Bölge’si coğrafi bölge sınırları ile belirlenmiştir. Diğer bölgeler arasında geçiş ve ana dağı-
tım merkezi olarak gördüğümüz İç Anadolu Bölgesi aynı zamanda yol üstü tarihi mekân-
ların en yoğun bölge olma özelliğine sahiptir. Coğrafi mekânsal verilerin dijital ortamda 
analiz edildiği çalışmalarda, sayısallaştırılmış veriler güncel aktif ulaşım ağları ve yerle-
şim alanları ile mukayese edilerek değişimler coğrafi “nedensellik” prensipleri ile sorgu-
lanmıştır. Mekânsal kuruluş yeri seçiminde göz önünde tutulan esaslar, geçmişten ve gü-
nümüze, yerleşim alanlarına dayalı olarak ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İç Anadolu Bölgesi, Coğrafi Mekân Analizi, İpek Yolu, Kervansaray
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CENTRAL ANATOLIAN SILK ROAD ROUTES, INNS AND 
CARAVANSERAIS

Abstract

The main purpose of this study is to explore the geographical factors that affected the 
positioning of inns and caravanserais built on old trade routes and destinations whose lo-
cations are identified based on literature. The examination of these routes from past to 
the present, their impact on commercial and settlement areas and their current location, 
changes and their abandonment constitute the main points in the study. The study area is 
determined with the geographical borders of the Central Anatolia Region. Considered as 
a transition and main distribution centre between other regions, Central Anatolia is also 
the region where roadside historical places are most densely located in the country. In 
studies analyzing geographical spatial data in digital environment, digitized data are com-
pared to the currently active transportation networks and settlement areas, and changes 
that are found are questioned according to causality principles. The points taken into con-
sideration in the selection of spatial location are discussed from past to the present time, 
based on the settlement areas.

Key Words: Central Anatolia Region, Analysis of Geographical Space, Silk Road, 
Caravanserai
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İLLERİN VERGİ TAHSİLAT ORANLARINA MUHASEBE MESLEK 
MENSUPLARININ ETKİSİ: ANTALYA İLE ŞIRNAK İLİNİN 

KARŞILŞTIRILMASI ÖRNEĞİ

Erkan UZUN

Şırnak Üniversitesi Silopi MYO

erkanuzun@sirnak.edu.tr

Ayşegül ŞAHİN

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki MYO

aysegul_sahin@alanya.edu.tr

Vergiler, devletlerin gelir kaynaklarının büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu kay-
nakların doğru bir şekilde tespit edilmesi ve tahsilatının gerçekleştirilmesi, devlet hizmetle-
rinin ve kalıcı yatırımlarının artmasına katkı sağlayacaktır. Bu nedenle bu kaynağın tespit 
edilmesinde etkin rol oynayan muhasebe meslek mensuplarının, muhasebe işlerini yürüt-
tüğü işletmelerin elde ettiği geliri ve katlandığı giderleri karşılaştırması sonucu ortaya çı-
karacağı vergi matrahını doğru olarak ortaya koyması gerekmektedir. Muhasebe meslek 
mensupları 3568 sayılı kanunda Serbest Muhasebe Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşa-
vir olarak tanımlanmaktadır. Muhasebe meslek mensupları, vergi mükellefleri ile devlet 
arasında önemli bir rol üstlenmektedir. Muhasebe meslek mensupları toplum tarafından 
sadece vergi mükelleflerinin ödemeleri gereken vergi miktarını hesaplayan bir meslek ola-
rak görülmektedir. Vergi çeşitliliğinin fazla olması, oranlarının sık sık değişmesi, vergi mü-
kelleflerinin bilinçsiz olması , devletin vergi politikalarında sürekli değişikliğe gitmesi bu 
meslek grubunun işini daha da zorlaştırmaktadır. Bilinmelidir ki muhasebe meslek men-
supları muhasebe mesleği içinde önemli bir yer kaplamakta ve adaletli gelir dağılımı zin-
cirinin ilk halkasını oluşturmaktadır. Bu çalışmada, devletin en büyük kaynağı olan vergi-
nin, tahsil edilmesinde muhasebe meslek mensuplarının, vergi ödemekle yükümlü gerçek 
veya tüzel kişilik üzerinde nasıl bir etki oluşturduğu Antalya ve Şırnak illerinde çalışan 
muhasebe meslek mensupları dikkate alınarak araştırılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Vergi, Muhasebe Meslek Mensubu, Gelir Dağılımı
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KUZEY IRAK BÖLGESEL YÖNETİMİ’NİN 25 EYLÜL REFERANDUM 
KARARININ TÜRKİYE’NİN ULUS DEVLET KİMLİĞİNE ETKİLERİ

Dr. Berat AKINCI

Mustafa Kemal Üniversitesi Kamu Yönetimi A.B.D.

2010 yılında Tunus’ta başlayan “Arap Baharı” sonrasında Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler 
her ne kadar sonuçları itibariyle maruz kalmış ülkeleri bire bir etkilese de, bu ülkelere komşu 
olan ve tarihi kökleri ile yakın bir ilişki ağının olduğu ülkemizi de yakından etkilemiştir. Özel-
likle demokratik taleplerle mevcut iktidara karşı ayaklanan Suriye halkına karşı en temel insan 
haklarının da ihlal edildiği bastırma operasyonları, başlangıcında salt demokratik taleplerden 
oluşan tepkilerin yönünü ve boyutunu değiştirmiştir. Dış mecraların da olaylara müdahalesi 
ile Suriye merkezi hükümeti meşruiyeti kaybetmiş ve oluşan güvenlik boşluğundan çeşitli ör-
gütlerin üstünlük kurmaya çalıştığı bir alana evrilmiştir. Suriye’de başlayan ve daha sonra 
Irak’a sıçrayan olaylar, konuya bütüncül bakıldığında ateşin sadece bu ülkelerle sınırlı kalma-
yacağını da göstermektedir. Bölgenin yapısını ve geleceğini kendi istekleri doğrultusunda de-
ğiştirmek isteyen siyasal, etnik, dini/mezhepsel ve kültürel çatışmalar, Irak’ın kuzeyinde oto-
nom bir yapıya sahip olan Bölgesel Kürt Yönetimi’nin de ulus devlet olma yolundaki iştahını 
kabartmıştır. Irak merkezi hükümeti tarafından anayasadan kaynaklanan haklarının verilme-
diğini de ileri süren Bölgesel Kürt Yönetimi, 25 Eylül 2017 tarihinde kendi kaderlerini ken-
dilerinin belirlemek isteğini de yansıtan bağımsızlık referandumunun yapılacağını açıklamış-
tır. Referandumun nasıl sonuçlanacağı bilinmemekle birlikte, bu adımın Ortadoğu’nun siyasi 
yapısını derinden etkileyeceği ve içerisinde çeşitli etnik ve mezhepsel farklılıklar taşıyan ulus 
devlet kimliğine sahip bölge ülkeleri için bir risk oluşturacağı görülmektedir. Böylesine bir 
referandumun ülkemiz açısından hali hazırda var olan etnik ayrılık taleplerine yönelik umut-
ları yeşertebileceği ve böylelikle de ulus devlet kimliğinin aşınacağı tehlikesiyle karşı karşıya 
kalacağı ileri sürülmektedir. Dolayısıyla referandum sonrası siyasal ve etnik çatışmaların etki-
leri göz önüne alındığında, tüm denklemlerin komşu ulus devletler açısından tekrar ele alın-
masını gerektirecek nitelikte olduğu görülmektedir. Bu denklemde ülkemiz için olası adımlar 
arasında iki seçenek ön plana çıkmaktadır. Birincisi, Türkiye’nin bölgesinde etkin ve güçlü 
bir devlet olarak Irak’ın her ne sebeple olursa olsun etnik veya mezhepsel bölünmesine karşı 
çıkması ve toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik politika geliştirmesidir. İkinci seçenek 
ise, referandum sonrası alınacak bağımsızlık kararının bir çatışma ve savaşa dönüştürülmeden 
bölge ülkeleri ile koordineli bir şekilde sonuçlandırılmasına yardımcı olunması noktasındadır. 
Ancak hükümetin son günlerde yaptığı açıklamalardan da anlaşılacağı üzere ülkemizin bu an-
lamda birinci seçenekten yana politika belirlediği görülmektedir. Bu çalışmada tarihsel ve kül-
türel bağlarımızın köklü olduğu ve uluslaşma çabası içerisindeki Kuzey Irak Yönetimi’nin bu 
yönde almış olduğu referandum kararının, ulus devlet olarak ülkemizi nasıl etkileyeceği ve bu 
duruma karşı atılacak olası adımların ortaya konulması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ulus devlet, ulus devlet ve Türkiye, Ortadoğu, kuzey ırak bölgesel 
yönetimi, 25 Eylül referandumunun etkileri.
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THE EFFECTS OF NORTHERN IRAQ REGIONAL MANAGEMENT OF 
25 SEPTEMBER REFERENCES OF TURKEY TO NATIONAL STATE 

PERSONNEL

Abstract

Although the developments in the Middle East after the “Arab Spring” which started in Tu-
nisia in 2010 affected the countries that were exposed by their results, they affected the coun-
try which is adjacent to these countries and had a close relationship with their historical roots. 
The suppression operations, in particular the violation of the most basic human rights against 
the Syrian people, who rebelled against the existing power with democratic demands, changed 
the direction and the dimension of the reactions of purely democratic demands at the begin-
ning. With the intervention of the external events, the Syrian central government lost legiti-
macy and evolved into an area where various organizations tried to exert superiority over the 
security gap. The events that started in Syria and then spread to Iraq show that fire will not 
be limited only to these countries when viewed holistically. Political, ethnic, religious / sec-
tarian and cultural conflicts that want to change the structure and future of the region in line 
with their own desires, the Regional Kurdish Administration, which has an autonomous struc-
ture in the north of Iraq, has also boosted its appetite for becoming a nation state. The Kurd-
ish Regional Government, which claims that the constitutional rights of the Iraqi central gov-
ernment are not given, explained on September 25, 2017 that an independence referendum 
would be held, reflecting the wish to determine their own destiny. While it is unclear how the 
Referendum will result, it appears that this step will pose a risk for the countries of the region, 
which have a deeply influential political structure in the Middle East and nation-state identi-
ties bearing diverse ethnic and sectarian differences. It is argued that such a referendum will 
face the danger that the prospects for ethnic separatist claims that already exist for our coun-
try can flourish and that the nation-state identity will be worn out. Therefore, when the effects 
of political and ethnic conflicts after the referendum are taken into consideration, it seems that 
all the equations are in need of reconsideration in terms of neighboring nation states. In this 
equation, two alternatives are among the possible steps for our country. First, as an effective 
and powerful state in the territory of Turkey, it is a policy to oppose the ethnic or sectarian 
division of Iraq for whatever reason and to protect its territorial integrity. The second option 
is to help coordinate the independence decision to be taken after the referendum in a coordi-
nated manner with the countries of the region without being converted into a conflict and war. 
However, it can be seen from the statements made by the government in recent days that our 
country has decided policy in favor of the first option in this sense. The purpose of this study 
is to show that our historical and cultural ties are rooted and that the referendum decision of 
the Northern Iraq Administration in the internationalization struggle in this struggle is going 
to affect our country as a nation state and the possible steps to be taken against this situation.

Key Words: The nation state, the nation state and Turkey, the Middle East, the northern 
Iraq regional government, the effects of the September 25 referendum.
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EDEBÎ BİR MUHİT OLARAK TEKKELER

Arş. Gör. Bilge İLHAN

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

bilgeilhan1@gmail.com

Edebiyat, oluştuğu toplumdan ayrı bir bağlam içermeyen ve toplumun işleyişine, yö-
netim şekline, dinine, ihtiyaçlarına, hayatı duyuş ve algılayış şekline göre şekillenen bir 
sanattır. Bu sebeple edebî metni anlamak ve içeriğine doğru bir şekilde nüfuz edebilmek 
için o metnin oluştuğu sosyolojik şartları doğru şekilde bilmek gerekir. Edebî bir metnin 
oluşumuna doğrudan etki eden sosyolojik şartlardan biri, metni meydana getiren şairin 
dâhil olduğu, destek gördüğü çevredir. Şair, üyesi olduğu, kabul gördüğü çevrelerde sa-
natsal üretimde bulunmuş ve bu çevrelerin düşünüş tarzları, amaçları ve yaşantıları çer-
çevesinde sanatına şekil vermiştir. Doğu toplumlarında şairlere destek veren çevreler ge-
nel olarak hükümdarları temsil eden saraylar, devlet büyüklerinin konakları ve dini temsil 
eden tekkelerdir. Özellikle Osmanlı döneminde saraylar, devlet büyüklerinin konakları et-
rafında oluşan şiir muhitleri, şairler için birer cazibe merkezi haline gelmiştir. Bu merkez-
ler şiirin dünyevî yönünün yansıdığı mekânlardır. Osmanlı döneminde yukarıda bahsedilen 
muhitlerin dışında tekkeler de edebî birer merkez olmaları yönüyle önem arz etmekte-
dir. Klasik şiirin manevî yönünü temsil eden bu muhitlerde daha çok mutasavvıf şairler 
himâye edilmiştir. Bugün tekke veya tasavvuf edebiyatına ait ürünler olarak değerlendi-
rilen dinî muhtevalı şiirler, tekke çevrelerinde oluşan edebî muhitler içerisinde şekillen-
miş, bu tarzda şiir söyleyen şairler, bağlı oldukları tarikatın tarzına ve edebiyatı algılayış 
şekline göre eserler vermişlerdir. Şeyhlerin şair olması, bir tekkenin edebî muhit olma-
sını hızlandırmış, zamanla bu mekânlar mutasavvıf şairlerin yetişmesinde bir mektep ha-
line gelmiştir. Çalışmada tekkelerin birer edebî muhit haline gelmelerindeki etkenler ve 
bu muhitlerin şiirlere yansımaları örneklerle ele alınacaktır.

Anahtar kelimler: Muhit, Tekke, Hâmî, Şiir.



367

I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu

TENSİKAT ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER
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Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

bcalikusu@anadolu.edu.tr

Tensikat sözlükte eksiltme, düzenleme anlamında ifade edilmektedir. Osmanlı tarihi-
nin çeşitli dönemlerinde bürokrasi alanında eksiltme ve düzenleme yani tensikat yapılmış-
tır. Tensikat Kanunu 1909 yılında 31 Mart isyanın ardından çıkarılmıştır. Ancak tensikat 
II. Meşrutiyetin ilanından hemen sonra uygulamaya konulmuştur. Tensikat ile devlet dai-
relerinde yer alan memurların sayısında bir eksiltme amaçlanmıştır. Bu kimi zaman açığa 
alma kimi zaman ise emekliye sevk etme olarak kendini göstermiştir. Mayıs 1909 yılında 
çıkarılan tensikat kanunu sonrasında Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan üyeleri arasın-
dan seçilenler tarafından oluşturulan komisyonlar ile nezaretlerde tensikat uygulamasına 
geçilmiştir. Dönemin gazetelerinde tensikat bir yandan olumlu karşılanırken diğer yan-
dan eleştirilere maruz kalmıştır. Tensikat sonucu çok sayıda mağdur ailenin ortaya çıka-
cağı savunulmuştur. Bunun yanında uygulama sırasında bazı haksızlıkların da yapıldığı 
iddia edilmiştir. Memurların iltimasla göreve gelmeleri gibi yine bazı memurların tensi-
kat sırasında korunduğuna dair iddialar da bu süreçte gündeme gelen tartışmalar arasın-
dadır. Hazırladığımız çalışmada öncelikle tensikatın yapılmasının nedenlerine kısaca yer 
verilecektir. Tensikatın gerekliliği, tensikat uygulanacak memurlar ve bu konuda yaşanan 
aksaklıklar hakkında bilgi verilecektir. Yine tensikatın yoğun olarak tartışıldığı günlerde 
memurların belirlenmesi konusunda ortaya atılan görüşlere yer verilecektir. Tensikat ka-
nunun parlamentoda kabulü ve bu konuda mecliste yaşanan tartışmalar ile nezaretlerde 
uygulanan tensikat ile ilgili konular bir bölümümüzü oluşturacaktır. Çalışmamızın son bö-
lümünde ise tensikatın uygulanması sırasında karşılaşılan aksaklıklar ile bunların döne-
min belgelerine yansımasına yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: II. Meşrutiyet, Tensikat, Tensikat Kanunu.
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GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE
TURİZM TANITIM FİLMİ ANALİZİ

Yrd. Doç. Dr. Burcu Gülsevil BELBER

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi

bbelber@nevsehir.edu.tr

Günümüz dünyasında tüketici taleplerinin artması, kredi kartı vb. araçlar sayesinde in-
sanların daha fazla satın alma imkânına kavuşması, tüketim kültürü kavramını ortaya çı-
karmıştır. Bu bağlamda tüketim, insanların kimliklerini şekillendirmek, kendilerini ifade 
etmek, gerçek dünyayla başa çıkmak için geliştirdikleri toplumsal bir savunma stratejisi 
olarak görülmektedir. Rekabet ortamının giderek artışıyla farklılaşmaya çalışan işletme-
ler, kurumlar, sanatçılar, siyasetçiler ve destinasyonlar, reklamlar vasıtasıyla tüketicilerin 
duygularını yönlendirmek için farklı anlamlandırmalar oluşturmaya çalışmaktadırlar. Buna 
paralel olarak artık olgusal içerikli reklam iletilerinin yerini duyuşsal içerikli reklam ileti-
lerinin almaya başladığı açık bir şekilde görülmektedir. Duyuşsal içerikli reklam iletileri, 
hiçbir yaşanmış gerçekliğe dayanmayan bir imajlar bütünü olarak tüketiciye sunulmakta 
ve ürünler vasıtasıyla bireyin toplum içindeki konumunu belirlemeye çalışmaktadır. Gü-
nümüz reklamlarının birçoğu, tüketiciye görünürde tanıtmaya ve satın almaya yönelik 
mesajlar sunarken, hedef tüketicilerin zihnine, buz dağının görünmeyen kısmını oluştu-
ran mesajlarla, gizli anlamlar da yüklenmeye çalışmaktadır. Reklam üzerine yapılan çalış-
malar içerisinde üzerinde en çok durulan konulardan birisi, görünenin altında reklamların 
hedef kitlesine ne gibi mesajlar aktardığının tespit edilmesidir. Kitle iletişim araçlarında 
yer alan çalışmalar ağırlıklı olarak, göstergebilimsel çözümleme yöntemiyle analiz edil-
mektedir. Söz konusu mesajların içerikleri ve hedef kitle üzerindeki etkileri tespit edildiği 
takdirde, daha etkili ve isabetli mesajların hedef kitleye iletilmesiyle, turizm pazarlaması 
konusunda istenilen başarılara ulaşmanın mümkün olacağı düşünülmektedir. Bu sebeple 
çalışmada, göstergebilimsel analiz yöntemiyle, 2016 yılında Uluslararası Turizm Filmleri 
Festivalleri Komitesi tarafından dünyanın en iyi turizm tanıtım filmi seçilen “Türkiye Ta-
nıtım Filmi-Turkuaz” analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Göstergebilim, Turizm, Tanıtım, Reklam.



369

I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu

TOURISM PUBLICITY FILM ANALYSIS BY
SEMIOTIC ANALYSIS METHOD

Abstract

Thanks to increasing demands and tools like credit cards etc. people are able to pur-
chase more in today’s world. So concept of consumer culture has been ensued. In this 
context, consumption is seen as a social defense strategy that people have developed to 
shape their identities, express themselves and deal with the real world. Due to the increase 
of competition in different fields, businesses, corporations, artists, politicians and destina-
tions differentiate themselves through advertising by redirecting the consumers’ emotions. 
Therefore it is clear that, the advertising messages with the effective content are begin-
ning to replace the messages with factual content. Advertising messages that target con-
sumers’ emotions are presented with fiction images, which are not at all taken from real 
life events while trying to determine the position of the individual in the society through 
products. Whilst majority of today’s advertising appear to send informative messages to 
consumers for purchasing, their main purpose is to load hidden messages from invisi-
ble part of the iceberg. One of the most talked about topics in advertising field is; under-
neath the visible messages, to identify, what kind of hidden messages have been sent to 
the targeted audience. The studies in mass media are mainly analyzed by semiotic anal-
ysis method. If the contents of the mentioned messages and the effects on the targeted 
group are determined, it will be possible to achieve the desired success in tourism mar-
keting by sending accurate messages to the targeted group. For this reason, in the study, 
Promotion film of Turkey - Turquoise, which was selected as the best tourism promotion 
in the world for 2016 by the Committee of International Tourism Films Festivals will be 
analyzed by semiotic analyze method.

Key Words: Semiotic, Tourism, Publicity, Advertisement
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TÜRKİYE’DE SAĞLIK POLİTİKALARININ SOSYOLOJİK ALT-YAPISI

Doç. Dr. Bülent KARA

Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

bkara@ohu.edu.tr.

Gelişmiş ülkelerde Hastalık ve Sağlık Sosyolojisi (Soglology of Health and Ilness) çok 
yaygın ilgi gören ve toplumsal işlevi olan popüler bir alandır. Oysa Türkiye’de bu konu/
alan ihmal edilmiş olmanın ötesinde yeni yeni farkına varılan ve önem kazanmakta olan 
bir alandır. Bu gerekçelerle Sağlık Sosyolojisi alanına yöneltilecek akademik ilginin bü-
yük bir sosyolojik önemi olduğu varsayılmaktadır. Türkiye’de devletin uyguladığı sağlık 
politikaları ile toplumsal alanda ortaya çıkan durum analiz edilerek ortaya çıkan sonuçla-
rın siyasal alanda değerlendirilmesi veya yeniden formülasyonu sürecine eğilmek gerek-
mektedir. Bu bağlamda, aile ve iş yaşamındaki gelişmelere bağlı olarak çözülen toplumsal 
yapılar, bunları ikame edecek olan (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) SGK Sosyal Güvenlik 
Kurumu ve Özel Sigorta Kurumları gibi sağlık boyutu da bulunan kamusal sağlık örgüt-
lenmelerinin nasıl bir sosyolojik tablo içerdiği üzerinde durulmalıdır. Aynı zamanda, bu 
formel yapıları donatacak olan hukuksal normların sosyolojik orijini/kaynağı sağlık sos-
yolojisinin temel sorunsallarından birini oluşturmaktadır. Bu bağlamda, güncel alandaki 
tartışmaların dışında, bilimsel yöntemlerle sosyal dayanışma ve tutumuna ilişkin tartış-
maların dışında, bilimsel yöntemlerle sosyal dayanışma ve tutumuna ilişkin kodlamala-
rın analizi büyük önem taşımaktadır. Söz konusu kodlamaların çözümlenerek ekonomik 
alanla ilişkilendirilmesi ve bu temelde ortaya çıkan sosyal dayanışma örüntülerinin be-
lirlenmesi girişimi, özellikle Türkiye’de sosyolojik çabaların bütünsel bakışı tamamlayıcı 
nitelikte önemli bir çaba olarak değerlendirilmelidir. Sağlığa ilişkin değer, norm ve dav-
ranışların kamusal ve özel alana ilişkin boyutlarıyla konulaştırılması, kavramlaştırılması 
ve değerlendirilmesine ilişkin çabalar, Türkiye’de hem sağlık alanında elde edilecek prag-
matik sonuçlar hem de sosyolojik paradigmanın kendi gelişimi ve uzmanlaşarak bütün-
leşmesi açısından önemli bir girişim olarak görülmelidir. Bu gerekçelerden yola çıkarak 
sağlığa ilişkin politik alanın yapısı, toplumsal alanın sağlık kurumu açısından içerdiği ka-
rakteristikler ve bu iki alanın -hatta eğitim ve ekonomik kurumların- karşılıklı etkileşimi 
derinlemesine üzerinde durulması gereken bir konudur. Sonuçta Türkiye’de bugün geli-
nen aşama bakımından, sağlık sosyolojisi alanına ilişkin çalışmalarda büyük eksiklikler 
varlığının tespiti üzerinde durularak tasnif edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık sosyolojisi, Sağlık politikaları, Politik altyapı, Sosyal gü-
venlik.
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SOCIOLOGICAL UNDERSTRUCTURE OF HEALTH POLICIES IN TURKEY

Abstract

İllness and health sociology is a popular area of research which have sociological func-
tions in developed countries. However, in Turkey, beyond being neglected, this area has 
been newly discovered and becoming more significant by time. Because of these reasons, 
the academic interest about this area is considered to have a great sociological impor-
tance. Byanalyzingthemedicalpoliciesimplementedbythestateandthesituation as social out 
come sandevaluating these out comes in political are aandre formulation process should 
be taken consideration in Turkey. Inthisregard, changing social structures according to the 
changes in family and working life and the substituting structures of public health organi-
zations such as; Social Security Institution and special insurance institutions which have 
a medical dimension should be analyzed sociologically in Turkey. At the same time, so-
ciological origns/sources of the legal norms which are the necessary tools of these formal 
structures, are one basic problematics of health sociology. In this regard, outside current 
discussions and scientific discussions about social solidarity attitudes, the analyze of codes-
regarding social solidarity attitudes have great importance. The sedecoding of these code-
sandrelating them tothee conomic area and the attempt of profiling social solidarity pat-
terns should be regardes as an important sociological attempt in constructing a who listic 
approach in Turkey. Attempts totheming, concep tualizing and analyzingt he values, norm 
sand behaviors regarding health in relation with public and private dimensions should be 
considered as significant especially in terms of its pragmatic out comes in health sector in 
Turkey and also in terms of developing sociological understanding and increasing special-
ization in it which would integrate it as a whole. From this justification, the political struc-
ture of health, the characteristics of social area in terms of health institution sandinter-re-
lations of these two areas and even the interaction of education and economy institutions 
should be analyzed deeply. As a result, the studies in health sociology will be classified 
regarding the current situation in Turkey with identifying the great shortages in the area.

Key Words: Health sociology, Health policies, Political infrastructure, Social security.
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ENGELLİLERİN ENGELLERİ KALDIRILMASINDA SEVGİ İZİNİN ÖNEMİ:
NİĞDE ÖRNEĞİ

Doç.Dr. Bülent KARA, Arzu CAN
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bkara@ohu.edu.tr

arzucn@hotmail.com

Bilişsel, duyuşsal ve fiziksel yetmezliği olarak tanımlanan engellilik kavramı günü-
müz toplumlarının amaçlarını gerçekleştirmede önemini gittikçe arttırmaktadır. Toplumla-
rın amacını tam gerçekleştirebilmesi için toplumu oluşturan üyelerin tümünün amaca yö-
nelik eylemde bulunması gerekir. Bu eylemde eksik kalan taraf ya da amacın gelişmesine 
engel olan taraf engelli bireylerdir. Engellilik alanında yapılan çalışmalarda sosyal boyu-
tun ihmal edilerek, yalnızca tıbbi boyuttan bakılmış olması, engelli insanların “farklı” ol-
dukları yolundaki anlayışın yerleşmesinde önemli bir rol oynamış, böylece bütünleşmeden 
çok, farklılıkları öne çıkaran geçici, anlık çözümlere odaklanılmıştır. Şüphesiz, engellilerin 
farklılıklarının bilincinde olunması; onların engel durumlarına ilişkin ihtiyaçların belirlen-
mesi ve bu yönde hizmet geliştirilmesinde önemli bir faktördür. Ancak, engelli bireylerin 
ihtiyaçları yalnızca tıbbi ve fiziksel düzenlemelerle ilgili boyutları değil en az bunun ka-
dar sosyal boyutları da içermektedir. Toplumumuzda engelliler; güçsüzlük, acizlik, düş-
künlük, çaresizlik, acıma ve acınma nedeni olarak algılanmaktadır. Toplumun bu bakış 
açısına karşı engelli bireyler içine kapanık ve hayattan hiçbir beklentisi olmayan kişiler 
haline gelmektedir. Kendilerinin engelleri yüzünden toplumdan soyutlamakta ve kendini 
eve kapatmaktadır. Oysa toplum engelleri kaldırarak engelliye acımak yerine destek ol-
malı ve sosyalleşmesi için gerekli imkânları sağlamalıdır. Sevgi izi projesi bu engelliliği 
ortadan kaldırmakta görev ifa etmektedir. Sevgi izi projesi, engellilerin kaybolduklarında; 
kendilerini ifade edememeleri, nereye gideceklerini ve ne yapacaklarını bilememelerinden 
dolayı ortaya çıkan sorunların çözüme kavuşturulup bireylerin kendilerini daha güvende 
hissetmeleri için oluşturulmuş bir projedir. Bu projede engellilerin elinin üzerine, Sevgi 
İzi için tasarlanmış bilgisayar sisteminin onlara özel olarak verdiği numara dövme olarak 
yazılıyor. Başlarına ne gelirse gelsin engelli bireyler bulunduklarında, Sevgi İzi numarası-
nın sistemde taranması sayesinde kimlikleri ve adresleri tespit edilerek yakınlarına ulaştı-
rılıyorlar. Özellikle zihinsel engelliler, Alzheimer hastaları, yaşlılar veya kendini ifade et-
mekte güçlük çeken çocuklar için hayati önem taşıyan bu iz, herkes açısından önemlidir. 
Unutulmamalıdır ki her normal birey potansiyel bir engellidir. Bu çalışmada Niğde ili sı-
nırları içindeki sevgi izi yapılan zihinsel engellilerin ailelerinin düşüncelerine, hayat hikâ-
yelerine, değerlerine ve kararlarına başvurularak, aileler ile yapılandırılmış derinlemesine 
ikili görüşmeler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sevgi İzi, Engelliler, Engellilik, Niğde
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Abstract

The concept of disability, defined as cognitive, affective, and physical disability, is 
increasingly important in achieving the goals of today’s society. In order for the soci-
ety to fulfill its purpose fully, all the members of the society must act for the purpose of 
the whole thing. The missing party in this action or the impediment to the development 
of the objective is the disabled individual. The neglect of the social dimension in stud-
ies conducted in the field of disability has only played an important role in the establish-
ment of the understanding that people with disabilities are “different” rather than inte-
gration, focused on transient, momentary solutions that highlight differences. There is no 
doubt that the disabilities of the disabilities are aware of; determining the needs for their 
disability and it is an important factor in the development of the service in this respect. 
However, the needs of people with disabilities include not only the dimensions of medi-
cal and physical regulation, but also social dimensions as well. Disabilities in our society; 
Weakness, weakness, indulgence, helplessness, pity and pain. This view of the society is 
becoming people who are depressed into disabled individuals and have no expectation 
of life. They are isolating themselves from society because of their barriers and closing 
themselves up to the home. However, instead of hurting the obstacles by removing barri-
ers, the society should provide support and provide the necessary facilities for socializa-
tion. The Love Trail project is in the process of eliminating this disability. The love trail 
project, when the disappeared; A project designed to solve the problems that arise due to 
the inability to express themselves, where to go and what to do, and to make individu-
als feel more confident. In this project, it is written on the hand of the handicapped as a 
number tattoo given specifically to them by the computer system designed for Love Trail. 
No matter what their head is, they have identified disabled individuals, their identity and 
addresses are detected and transmitted to their relatives through the scanning of the Love 
Trace number in thesystem.This trail is vital for everyone, especially for mental retarda-
tion, Alzheimer’s disease, the elderly, or children who have difficulty expressing them-
selves. It should not be forgotten that every normal individual is a potential hurdle.In this 
study, in-depth bilateral talks structured with the families were made by referring to the 
thoughts, life stories, values and decisions of the families of the mentally retarded people 
whose love traces in Niğde province borders.

Key Words: Love Track, Disabilities, Disability, Nigde
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Yoksulluk, ülkenin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik koşullardan etkilenen, öncelikli 
olarak akla gelen yaşamını sürdürebilmede ihtiyaç duyulan en temel gereksinimlerden yok-
sun kalmak anlamında düşünülen fazlaca ve çok çeşitli bakış açılarını içeren tanımlama-
larına rastladığımız bir kavramdır. Gelir ve temel ihtiyaçlar üzerinden yola çıkılarak tes-
pitinde bulunulan yoksulluk sadece mal hizmet ve gelire ulaşmadaki yoksunlukla sınırlı 
olmayıp görülür ve somut ihtiyaçların dışında görülmeyen ama hissedilen soyut gerek-
sinimlerde tanımlamalarda yerini almaktadır. Sosyoloji, ekonomi, istatistik gibi alanların 
dışında farklı bilim alanlarının bakış açısıyla oldukça etraflı bir literatüre sahip disiplin-
lere yönelen yoksulluk araştırmaları farklı yaklaşımları da gündeme getirmiştir. Çalışma-
mızda toplumsal cinsiyet rollerinin kadına ve erkeğe yüklemiş olduğu rollere de kısaca 
değinerek genel ve bütünsel anlamda “Yoksulluk” olgusunun neden ve sonuçlarını ye-
terli ve yetersiz yönlerini, yoksullukla mücadelede yapılabilirliklerin ne olduğu ve ne de-
rece etkili olabildikleri üzerinde yoğunlaşacağız. Yoksulluğu yaşamada kişileri yoksulluğa 
iten toplumsal, çevresel, geleneksel, yapısal, alışılagelmiş faktörlerin etkilerini ve bu et-
kisel devinimlerin olumsuz yönlerinin giderilmesi yolunda çeşitli önerilerde bulunacağız. 
Fırsat eşitliği sağlayarak yoksulluğun etkilerini azaltmak toplum genelinde ekonomik ve 
toplumsal huzuru güçlendirmek ve gelir dağılımındaki eşitsizlikleri bertaraf etmek ama-
cıyla oluşturulan sosyal politikalara kısaca değineceğiz. Gelir dağılımı eşitsizliğinin oluş-
turduğu etkiyi azaltabilmek adına Sosyal Güvenlik Kurumlarının oldukça önemli bir yere 
haiz oldukları yadsınamaz bir gerçektir ve konu üzerinde de durarak yoksulluğa farklı ba-
kış açıları getireceğiz. Değişim ve gelişimsel dinamikler zamanla toplumların yoksul ke-
simlerinde çeşitli gereksinimlerin doğmasına yol açmış ve bu gereksinimleri karşılamaya 
yönelik tedbirler alınmış, kurumlar oluşturulmuş, düzenlemeler getirilmiştir. Toplumdaki 
kurumların ve yereldeki yönetimlerin sosyal hizmet politikaları bazında oldukça geniş bir 
hizmet alanını kapsayan yoksullukla mücadele uygulamaları sosyal yardımların oluşma-
sını, yönünü ve içeriğini de etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, sosyal yardım, , sosyal güvenlik, gelir dağılımı, top-
lumsal cinsiyet.
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ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE EĞİTİM DENETİMİ SORUNSALI
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Eğitim denetimi, yapılan uygulamaların geri bildirimlerini alma, mevcut durumu or-
taya koyabilme, gelişim açısından gerekli düzenlemeleri ve yönlendirmeleri yapabilme, 
uygun ortamların oluşturulmasına katkı sağlayabilme açılarından eğitim yöne-timinde bü-
yük önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı, eğitimin paydaşları olarak öğretmenlerin 
eğitim denetimine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araş¬tırmanın alt amaçlarına ulaşmak 
için şu sorulara yanıt aranmıştır:

1. Eğitim paydaşları olarak öğretmenlerin, eğitim denetiminin amaçla¬rına, yapılan-
masına ve işleyişine ilişkin görüşleri nelerdir?

2. Eğitim paydaşları olarak öğretmenlerin, görüşlerine göre eğitim dene-timinin güçlü 
yanları ve temel sorunları nelerdir?

Tarama modelindeki araştırma nitel yöntemle ya¬pılmıştır. Bu çalışmada tarama mo-
delinin seçilme¬sinin nedeni, eğitim paydaşlarının eğitim denetimi konusundaki görüşle-
rinin bütüncül olarak incelen¬miş olmasıdır; çünkü tarama modelleri geçmişte ya da halen 
var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. 
Araştırmanın verileri, eğitim sisteminin paydaşlarından öğretmenlerle ile yapılan görüşme-
lerle elde edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu; Hatay ili Reyhanlı ilçesinde, ilköğretim 
ve ortaöğretim okullarında görev yapan on sekiz öğ¬retmen, altı okul yöneticisi 24 kişi-
den oluşmaktadır. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde, nitel bir analiz yöntemi olan 
“içerik analizi” kullanılmıştır.Eğitim denetimi, eğitimde amaçlara ne ölçüde ulaşıldığının, 
hedeflerin ne ölçüde gerçekleştirildiğinin belirlenmesi için gerek¬lidir. Eğitimde yaşanan 
sorunların, eksikliklerin ve yanlış uygulamaların belirlenerek giderilmesi ve dü¬zeltilmesi 
için denetim okullar için önemlidir. Denetim her örgüt açısından zorunludur ve örgütün 
kendi varlığını sürdürmeye kararlı oluşunun doğal bir sonucudur. Bazı öğretmenler okul 
yöneticilerinin zaten gerekli denetimi yaptığını, dolayısıyla denetmenlerin yaptı¬ğı dene-
timin kaldırılması gerektiğini düşünmektedirler.

Anahtar Kelimeler: Eğitim Sistemi, Denetim, Eğitim Denetimi, İçerik Analizi
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EDUCATIONAL SUPERVISION BY TEACHERS’ OPINION IS 
PROBLEMATIC

Abstract

Educational supervision is of great importance in educating the students in terms of 
receiving the feedback of the applications, presenting the current situation, making the 
necessary arrangements and directions for development, contributing to creating suitable 
environments. The purpose of this research is to determine the views of teachers on edu-
cational supervision as stakeholders of education. The following questions were asked to 
reach the sub-objectives of the research:

1. What are the views of teachers as training stakeholders for the purposes, structur-
ing and operation of the educational audit?

2. What are the strengths and fundamental problems of the training initiatives, accord-
ing to the views of teachers as educational stakeholders?

The research in the screening model was carried out qualitatively. The reason for the 
selection of the screening model in this study is that the views of the education stake-
holders on the educational supervision were examined holistically; Because they are re-
search approaches aimed at describing screening models in the past or as they exist. The 
data of the study were obtained from the stakeholders of the education system with in-
terviews with the teachers. Study group of the study; There are eighteen teachers and six 
school administrators working in primary and secondary schools in Hatay province Rey-
hanlı in 24 provinces. In the analysis of research data, a qualitative analysis method “con-
tent analysis” was used. Educational supervision is necessary to determine the extent to 
which goals are achieved in education and to what extent goals are achieved. It is import-
ant for schools to identify and address the problems, deficiencies and misapplications ex-
perienced in education and to remediate them. Auditing is a challenge for every organi-
zation and the organization is a natural result of being committed to maintaining its own 
existence. Some teachers think that school administrators already have the necessary su-
pervision, so the supervisor’s supervision must be abolished.

Key Words: Educational System, Auditing, Educational Supervision, Content Analysis



377

I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu

ANTAKYALI KASIM EFENDİ HAKKINDA YENİ TESPİTLER VE 
BİLİNMEYEN NASÎHATNÂMESİ

Yrd. Doç. Dr. Bünyamin TAŞ

Aksaray Üniversitesi

bunyamintas@yandex.com

Aslen Antakyalı olan Kasım Efendi, daha sonraları Bursa’ya gelip yerleştiği için kay-
naklarda Bursalı veya kabrinin bulunduğu İnegöl’e nispeten İnegöllü olarak anılmıştır. 
Aynı kaynaklarda Kasım Efendi’nin Halvetî şeyhi Yiğitbaşı Ahmed Şemseddin Marma-
ravî’nin halifesi İzzeddin Ali el-Karamanî’den hilafet aldığı ve bir Halvetî şeyhi olduğu 
yazılmıştır. Ancak Kasım Efendi kendi eseri Cevâhirü’l-Ahbâr’da memleketini, mensup 
olduğu kabileyi, intisap ettiği tarikatı ve uyduğu mezhebi açıkça belirtmiştir. Buna göre 
Kasım Efendi’nin memleketi Antakya, babasının adı Şeyh İsa b. İdris b. Halil, kabilesi-
nin adı Şeybânî, tarikatı Vefâiyye ve mezhebi de Hanefîliktir. Kaynaklarda Halvetî şeyhi 
olarak geçmesi, Kasım adında başka bir Halvetî şeyhiyle karıştırılması dolayısıyla olma-
lıdır. Aynı şekilde bazı kaynaklarda Larendevî ünvanıyla anılması da söz konusu karışık-
lıktan kaynaklanmış olmalıdır. Kasım Efendi hakkında kaynaklarda anılan bir başka özel-
lik de noktacı olmasıdır. Bu bilgi de kendi eserlerinden ve yakın dönem kaynaklarından 
teyit edilememektedir. Kasım Efendi’ye noktacılık mesleğinin atfedilmesi de yine başka 
bir Kasım’la karıştırılması dolayısıyla olmalıdır. Zira Kasım Efendi ile aynı dönemde veya 
çok az bir zaman sonra Edirne’de bulunduğu anlaşılan bir Noktacı Kasım Efendi vardır. 
Söz konusu kaynaklarda Kasım Efendi’nin yalnızca Cevâhirü’l-Ahbâr adlı mev’ıza eseri 
anılmıştır. Bu yüzden modern dönemde yapılan yayınlarda da Kasım Efendi’nin tek eseri 
olduğundan söz edilmiştir. Ancak Kasım Efendi’nin Nasîhatnâme adında başka bir eseri-
nin daha bulunduğunu tespit ettik. Bu çalışmada Kasım Efendi’nin biyografisindeki kar-
maşayı giderecek yeni tespitler ve bilim camiası tarafından henüz bilinmeyen Nasîhatnâ-
me’si hakkında bilgiler sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kâsımü’ş-Şeybânî el-Antâkî, Cevâhirü’l-Ahbâr, Nasîhatnâme
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NEW DISCOVERIES ABOUT KASIM EFENDI OF ANTIOCH AND HIS 
PREVIOUSLY UNKNOWN “NASIHATNAMA”

Abstract

Some sources refer to Kasim Efendi of Antioch as being from Bursa because he mi-
grated from Antioch to Bursa or as being from Inegol, where his tomb lies. The same 
sources state that Kasim Efendi was a Khalwati Sheik and acted as the deputy of Izzed-
din Ali al-Karamani, who was the caliph of Yigitbashi Ahmad Shemseddin Marmaravi, 
Sheik of the Khalwati order. However, Kasim Efendi clearly mentioned his home town, 
the tribe he belonged to, the religious order and the cult he followed in his work entitled 
as Cevahir al-Ahbar. In that regard, Kasim Efendi was from Antioch, his father’s name 
was Sheik Isa, his tribe was Sheybani, his order was Vafaiyye, and his cult was Hanafism. 
The reason why he is regarded as a Khalwati sheik is that he is actually confused with 
another person with the same name who was indeed a Khalwati sheik. It is most prob-
ably the same reason why he is referred to with the title of Larendavi. Another feature 
of Kasim Efendi in the sources is that he was a noktaci. This detail cannot be evidenced 
from his own work or the sources dating near his time. The reference to Kasim Efendi as 
a noktaci might also stem from being confused with another Kasim. Besides, there is a 
Noktaci Kasim Efendi who lived in Edirne during the same period or a while later when 
Kasım Efendi was there. The related sources only identify Cevahir al-Ahbar as a work 
by Kasim Efendi. Consequently, the modern sources state that Kasim Efendi had only 
one literary work. However, we discovered that Kasim Efendi actually had another work 
titled as Nasihatnama. This study provides new statements to clarify the confusion in the 
biography of Kasim Efendi and information regarding his Nasihatnama.

Key Words: Kasim al-Sheybani al-Antaki, Cevahir al-Ahbar, Nasihatnama
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Abstract
In this paper we introduce a new difference sequence by using the -extension of 

Fibonacci and Lucas -numbers. We give some properties of this sequence and exam-
ine some relations between this sequence and the -extension of Fibonacci and Lucas 

-numbers. Finally, we study the -extension of Fibonacci -difference Newton poly-
nomial interpolation.

Keywords: -extension of Fibonacci and Lucas -numbers, -extension of Fibo-
nacci and Lucas -difference sequence.
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-GENİŞLETİLMİŞ FIBONACCI VE LUCAS -FARK DİZİLERİ ÜZERİNE

Özet
Bu çalışmada -genişletilmiş Fibonacci ve Lucas -sayıları kullanılarak yeni bir fark 

dizisi geliştirilmiştir. Ayrıca bu yeni diziye ait bazı özellikler verilmiş ve bu dizi ile -ge-
nişletilmiş Fibonacci ve Lucas -sayıları arasındaki bazı ilişkiler incelenmiştir. Son ola-
rak, Newton interpolasyonu kullanılarak diziye ait bazı hesaplamalar yapılmış ve detaylı 
bir şekilde gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: -genişletilmiş Fibonacci ve Lucas -sayıları, -genişletilmiş 
Fibonacci ve Lucas -fark dizisi.
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İdari coğrafya, ülke topraklarının sistematik şekilde denetimi ve kamu hizmetlerinin 
gereklerine bağlı olarak etkin ve etkili şekilde yürütülmesi ile ilgili faaliyetlerin bütünü-
dür. Sosyo-ekonomik yapının incelemesi ve gerçekçi plânlamalar için mevcut idari yapı 
ve özelliklerinin bilinmesi devletlerin coğrafî mekânlarının daha iyi anlaşılmasında bü-
yük önem arz etmektedir. Nevşehir ilinin idari coğrafya özelliklerini analiz etmek ama-
cıyla öncelikle idari coğrafyanın tanımı incelenmiş ve Nevşehir’in tarihsel süreçte idari 
yapısında meydana gelen değişiklikler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca mevcut idari 
durum, kent ve köy alanları idari coğrafya esasları yönünden incelenmiştir. Coğrafî ola-
rak İç Anadolu Bölgesinin Orta Kızılırmak Bölümündeki Nevşehir ili, Türkiye İstatistiki 
Bölge Birimleri Sınıflandırmasına göre TR7 Orta Anadolu Düzey-I Bölgesi, TR71 Kırık-
kale Düzey-II Bölgesinde yer almaktadır. Türkiye’nin mülkî idari bölümlerinde en büyük 
idari bölgeleri iller oluşturmaktadır. Nevşehir ili, 5.485 km2 yüzölçümü ile ülkemiz illeri 
arasında 63. sırada yer almaktadır. TR7 Orta Anadolu Düzey-I Bölgesinde ise yüzölçümü 
bakımından Sivas (28.164 km2), Kayseri (16.970 km2), Yozgat (13.690 km2), Aksaray 
(7.659 km2), Niğde (7.234 km2) ve Kırşehir’den (6.584 km2) sonra 7. sırada bulunmak-
tadır. 2016 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi nüfus verilerine göre 290.895 nüfusa 
sahip olan Nevşehir ili, nüfus miktarı bakımından 60. sıradadır. Nevşehir ilinde hâli ha-
zırda 1 il merkezi, 7 ilçe merkezi, 15 belde belediyesi olmak üzere 23 kentsel idari alan 
ve 153 köy idari alanı bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İdari coğrafya, Nevşehir, idari yapı, analiz.
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ANALYSIS OF THE ADMINISTRATIVE GEOGRAPHY IN NEVŞEHİR 
PROVINCE

Abstract

Administrative geography is the entirety of activities related to the needs of public 
services and the systematically supervision of the country land. The examination of so-
cio-economical structure and knowing of the current administrative structure and its fea-
tures is really important in better understanding of countries’ geographical places. In order 
to analyze the geographical features of Nevşehir province, the description of administra-
tive geography is examined and the administrative structure changes of Nevşehir in his-
torical process are tried to reveal. Also, the current administrative condition and city and 
village areas are examined in terms of geography principals. Nevşehir province, which 
is geographically in the central Anatolian region’s central Kızılırmak section, is placed 
in the TR7 central Anatolia NUTS-1 region, TR71 central to Nomenclature of Territorial 
Units for Statistics (NUTS). Provinces make the largest administrative regions in division 
of Turkey’s civil administration. Nevşehir province is 63rd biggest province is our coun-
try with its 5.485 km2 survey. In central Anatolian NUTS-1 region, Nevşehir is 7th after 
Sivas (28.164 km), Kayseri (16.970 km2), Yozgat (13.960 km2), Aksaray (7.659 km2), 
Niğde (7.234 km2), and Kırşehir (6.584 km2). Nevşehir’s population is 290.895 accord-
ing to 2016 results of Address Based Population Registration System, which makes it 
60th of Turkey depending on population. There are 23 urban administrative areas com-
posing of 1 city center, 7 district centers, 15 towns and 153 village administrative areas 
in Nevşehir province.

Key Words: administrative geography, Nevşehir, administrative structure, analysis
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cildirim@gantep.edu.tr

Latince ‘Işık doğudan yükselir - Ex oriente lux’ sözündeki Işık, medeniyet ve bilge-
lik anlamında kullanıldığı gibi ışığın yükselişi de Güneş’in doğumudur. Tanrının, kutsal 
olanın ilk ifadesi olarak daire ve Güneş simgesi, bilgeliği, aydınlanmayı temsil etmiştir. 
Daire, megalitik kültürlerde dünyanın neresinde olursa olsun ortaya çıkmış ilk simgedir. 
Dinamik güneş tekerinden simetrik güneş haçına kadar çeşitli formlardadır ve henüz te-
ker”leğin bulunmadığı bir çağa ait olduklarından bu şekiller Güneş simgeleridir (Jung, 
1997, 336-337). Helenizm ile birlikte Batı uygarlıklarına geçen hale (baş çevresinde gö-
rülen ışık çemberi-ayça) inisiyasyon simgesidir ve Doğu kökenlidir. Ex oriente lux sözün-
deki Doğu, modern Batı kültürüne göre kendi dışındaki her yer olan ‘öteki’ değil, gerçek-
ten konumuna göre gösterilmiş tek bir yöndür. Bu yön Asya’dan Mısır, Mezopotamya, 
Anadolu ve Avrupa’ya doğrudur.Sarı, altın ve Güneş arasındaki bağlantı simgecilikte çok 
açık şekilde belirtilmiştir. Kroma renkleri içerisinde ışık ışınlarını en çok yansıtan sarının 
insan psiko-fizyolojisi üzerindeki etkisi akıl işlevlerini artırmasıdır. Sarının tanrısal zekayı 
simgelediğine dair inanış Antik Dönem’den Ortaçağlar’a geçerek 19. yüzyıl Romantik 
renk simgeciliğine ve oradan da van Gogh tabloları ile modern çağa taşınmıştır. Sarının 
pozitifin tersi olarak negatif anlamları, aynı geleneğin temelindeki polarite yasası olarak 
Baron F. Portal (1803-1876) tarafından 19. Yüzyıl Renk Simgeciliği içinde açıklanmıştır.

Anahtar kelimeler: Doğu, inisiyasyon, Güneş, renk simgeciliği
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“OUT OF THE EAST, LIGHT” AND THE SYMBOLISM OF YELLOW

Abstract

Ex oriente lux in Latin means “light from the east”. Light, used as a metaphor, means 
civilization and wisdom as much as dawn or rising sun. In that context circle or sign of 
sun has been the expression of creator indicating prosperity and enlightenment. Circle has 
also been identified as one of the earliest symbols dating back to monolythic cultures. 
Importantly, even before the discovery of the wheel, sun has been represented through-
out cultures in the form of dynamic sun circle or geometric sun cross (Jung, 1997, 336-
337). Another representation of sun, halo, originated from eastern cultures and observed 
in the western world starting from Helenistic age, means initiation. The word “oriente” 
or “east” in the Latin phrase “Ex oriente lux” points out towards a true direction not used 
with a meaning of “others” or “everyone else with different cultures”. That direction leads 
to civilizations in far Asia, Mesopotamia and Asia minor. The association between gold, 
yellow and sun has been one of the hallmarks of symbolism. Yellow, as the most reflec-
tive chromatic colour, has been identified to enhance mental awareness. Consequently, 
yellow or gold have been used to symbolise divine wisdom throughout ancient cultures 
to middle age, from 19th century colour symbolisms to the paintings of Van Gogh, there-
fore modern ages. In contrast, several negative cultural meanings were attributed to yel-
low which has been highlighted by F. Portal (1803-1876) in accordance with 19th cen-
tury colour symbolism.

Key Words: East, initiation, Sun, colour symbolism
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TÜRKİYE’DE GÖÇ OLGUSUNUN EĞİTİM SİSTEMİNE ETKİLERİ

Dr. Cumhur GÜNKÖR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
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Göç, bireyler ya da birey topluluklarının bir yerden başka bir yere kısa ya da uzun 
süreli olarak gitmeleri olarak tanımlanabilir. Bu yer değişikliği aynı ülke içinde olursa iç 
göç, başka bir ülkeye doğru olursa dış göç şeklinde tanımlanır. Göç olgusu Türkiye’de 
son 50 yıl boyunca gündemden düşmemiş kronik bir problem olarak süregelmiştir. Kır-
dan kente, doğudan batıya, yurt içine ve yurt dışına olan göç, konu olan kitlelerin, göçe 
hedef olan bölgelerin yaşamını ve sosyal yapıyı derinden etkilemiştir. Bu araştırma, nitel 
bir yaklaşımla yapılandırılmıştır. Bu kapsamda nitel araştırma türlerinden betimsel analiz 
kullanılmıştır. Konuyla ilgili makale, kitap, çalışma ve etkinlikleri kapsayan kaynaklara 
ulaşmak amacıyla arşiv taraması yürütülmüştür. Bütün toplumsal olgularda olduğu gibi 
göç olgusu da birey ve toplum açısından eğitim sisteminde olumlu ve olumsuz sonuçları 
beraberinde getirmektedir. Bu anlamda konu, iç göçün eğitim sistemi üzerindeki olumlu 
ve olumsuz etkileri ile dış göçün eğitim sistemi üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri 
olarak iki başlıkta ele alınabilir. İç göçün eğitim sisteminde doğurduğu sosyal sorunlara 
çözümler sunmak gelecekte çok daha ciddi sıkıntılara sebep olabilecek sosyal sorunlara 
da çözüme yönelik yaklaşım sunacağı için önemlidir. Dış göçün, özellikle 1990’ların ba-
şına kadar ülke dışına çıkan vatandaşlarımız ile onların ikinci ve üçüncü nesil çocukları, 
üzerinde yarattığı eğitimle ilişkili sorunlara yaşadıkları ülke ve ülkemiz çapında çözüm 
bulabilmek hem insanımızın oradaki hayat standardını yükseltecek hem de ülkemize bü-
yük katkılar sağlayacaktır. İç ve dış göç olgusunun eğitim sistemi üzerinde yarattığı sosyal 
problemlere çözüm bulmak ve bu hususta çeşitli çalışmaları hayata geçirmek en çok son 
yıllarda önemi anlaşılan ve ekonomik sermayeden çok daha itibar gösterilen sosyal serma-
yenin tesisi, artırılması ve gelecek kuşaklara aktarılabilmesi açısından önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: İç Göç, Dış Göç, Eğitim, Sosyal Sermaye, Sosyal Sorun.
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THE EFFECTS OF MIGRATION TO EDUCATIONAL SYSTEM IN TURKEY

Abstract

Migration can be defined as moving of people or individuals from a place to another 
place for short run or long run (as long as changing their social life and practice). This mov-
ing is defined as internal or external migration whether it is occurred in the same country 
or the other one. Migration has been lasted as a social problem for last fifty years. Migra-
tion, from country to the city or from The East to the West and both of internal and ex-
ternal one, has affected not only migrated areas both also social structure. This research 
is structured with a qualitative approach. In this context, descriptive analysis is used from 
qualitative research types. An archive search was conducted to reach the sources cover-
ing articles, books, works and activities related to the subject. Like all social events, Mi-
gration brings negative and positive results together in educational system in terms of in-
dividual and society. In this respect, the subject can be assessed in two part. One is the 
negative and positive results of internal migration and the negative and positive results of 
external migration on the educational system. It is important to come up with solutions 
to negative results of internal migration because of solving much more badly problems, 
which can occurred in the future. To scope out some for the negative results of Exter-
nal migration, especially contain people who migrated up to the beginning of 1990s and 
their second and third generations, can affect their life positively and provide positive re-
sults for our own country. Solving problems of internal and external migration on educa-
tional system and implementing some effective works are important in order to improve 
and enforce to social capital, which has been given importance, and respected more than 
economic capital, and carry it to the next generations.

Key Words: Internal Migration, External Migration, Education, Social Capital, So-
cial Problem.
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EĞİTİM VE KALKINMA İLİŞKİSİ
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Gelişmekte olan ülkelerin başlıca sorunlarından biri olan kalkınma genel olarak dünya 
gündeminin de önde gelen konularından birisidir. Dünya nüfusunun neredeyse üçte iki-
sine yakın kısmını gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır. Dolayısıyla “az gelişmiş” ya 
da “gelişmekte olan ülkeler” olarak ifade edilen bu ülkelerin, kalkınma sorunları, dünya 
ekonomisinin en önemli sorunları olarak algılanmaktadır. Bu bağlamda üzerinde durulan 
en önemli kavram “beşerî sermaye” dolayısıyla beşeri sermayeyi oluşturan eğitim kuru-
mudur. Bu araştırma, nitel bir yaklaşımla yapılandırılmıştır. Bu kapsamda nitel araştırma 
türlerinden betimsel analiz kullanılmıştır. Konuyla ilgili makale, kitap, çalışma ve etkin-
likleri kapsayan kaynaklara ulaşmak amacıyla arşiv taraması yürütülmüştür. Bu çalışmada 
konuyla ilgili olarak incelenen araştırmalar eğitimle kalkınma arasında (özellikle beşerî 
sermayenin oluşturulması ve desteklenmesi bağlamında) sıkı bir ilişki ve etkileşim bulun-
duğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, yalnızca ekonomik gelişmenin tek başına kalkınma 
göstergesi olamayacağını ülke istatistikleri açık olarak ortaya koymaktadır. Kalkınma ve 
eğitim ilişkisi bağlamında Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinin konuya ilişkin verileri 
karşılaştırıldığında, Türkiye’nin gelişmekte olan ülke profiline uygun bir tablo çizdiği gö-
rülmektedir. Bu anlamda, ekonomik ve sosyal olarak dünya sıralamasında bulunduğu yer 
kalkınma ve eğitim ilişkisi bağlamında anlamlıdır. Diğer taraftan gelir dağılımı, Küresel 
Cinsiyet Eşitsizlik Endeksi ve Küresel Rekabet Endeksi verilerine gore Türkiye’nin bu-
lunduğu yer olması gerekenin çok altındadır. Özellikle, Küresel Cinsiyet Eşitsizlik Endek-
si’nde son sıralarda yer alması dünyanın 17. ekonomisi olan bir ülkenin sosyal kalkınmada 
sınıfta kaldığına dair ipuçları vermektedir. Özetle, Türkiye’nin kalkınma, nüfus ve sosyal 
olarak sahip olduğu potansiyel ileriye yönelik olumlu sinyaller vermekle beraber özellikle 
sosyal kalkınma ve gelir dağılımı ile ilgili veriler ileriye yönelik tehdit oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Kalkınma, Ekonomik Gelişme, Beşerî Sermaye.
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EDUCATION AND DEVELOPMENT RELATIONSHIP

Abstract

Development, one of the major problems of developing countries, is one of the lead-
ing topics in the world’s general public opinion. Nearly two-thirds of the world’s popu-
lation lives in developing countries. Therefore, the development problems of these coun-
tries, which are expressed as “underdeveloped” or “developing countries”, are perceived 
as the most important problems of the world economy. In this context, the most import-
ant concept to be considered is the educational institution which constitutes the human 
capital due to “human capital”. This research is structured with a qualitative approach. In 
this context, descriptive analysis is used from qualitative research types. An archive search 
was conducted to reach the sources covering articles, books, works and activities related 
to the subject. The research investigated in this study reveals that there is a close relation-
ship and interaction between education and development (especially in the context of the 
formation and support of human capital). In addition, country statistics clearly show that 
economic development alone can not be a development indicator. When Turkey and the 
various countries of the world are compared in terms of development and education re-
lation, it is seen that Turkey is in line with the profile of the developing country. In this 
sense, economic and social place in the world order is significant in relation to develop-
ment and education relation. On the other hand, income distribution, Global Gender In-
equality Index and Global Competitiveness Index are far below what gore Turkey should 
be. In particular, the last rankings in the Global Gender Inequality Index give clues to the 
fact that an 17th-largest economy in the world is in the class of social development. In 
sum, given the positive developmental, demographic and social potential positive signals 
of Turkey, the data on social development and income distribution poses a future threat.

Key Words: Education, Development, Economic Development, Human Capital.
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“OYUN, DANS VE MÜZİK” DERSİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
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Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
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Bu araştırma, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar 
Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda yedinci dönemde okutulmakta olan 
“Oyun, Dans ve Müzik” dersini alan öğrencilerin bu ders hakkındaki görüşlerini belirle-
mek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda 2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017 
eğitim-öğretim yıllarında bu dersi almış 88 öğrenciye açık uçlu bir adet soru sorulmuş 
ve 20 dk süre verilerek soruyu cevaplamaları istenmiştir. Öğrenci görüşlerinin analizinde 
ortaya çıkan ifadeler tek tek yazılmış, benzer ifadeler gruplandırılmış ve tablolaştırılmış-
tır. Araştırmaya katılan öğrencilere cinsiyet ve öğrenim gördükleri eğitim-öğretim yılına 
göre birer kod numarası verilmiştir. (K14/15-1; 2014-2015 eğitim-öğretim yılı 1. Öğrenci)

Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Oyun Dans ve Müzik Dersi

THE OPINIONS OF STUDENTS ABOUT
“GAME, DANCE AND MUSIC” COURSE

Abstract

This research was carried out in order to determine the opinions of the students who 
took the course “Dance, Music and Music” in the seventh semester of Niğde Ömer Hal-
isdemir University Faculty of Education Fine Arts Education Department Music Educa-
tion Department. For this purpose, 88 students who took this course in 2014-2015, 2015-
2016 and 2016-2017 academic years were asked one open-ended question and they were 
asked 20 minutes to answer the question. Expressions emerging in the analysis of student 
opinions are written one by one, similar expressions are grouped and tabled. Students 
who participated in the research were given a code number according to sex and educa-
tion year in which they were educated. (G14 / 15-1, 2014-2015 academic year 1st student)

Key Words: Music Education, Game, Dance and Music Course
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MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK 
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Doç. Dr. Damla BULUT

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi
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Betül ÜNAL
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Araştırmada, müzik öğretmeni adaylarının müzik öğretimine yönelik özyeterliklerinin 
ve bu yeterliklerinin sınıf, yaş, cinsiyet ve mezun olunan lise türü değişkenleri açısından 
incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nicel araştırma tekniği olan tarama modelinde de-
senlenmiş, ilgili veriler örneklem grubuna Özmenteş’in (2011) geliştirmiş olduğu “Mü-
zik Öğretimine Yönelik Özyeterlik Ölçeği” uygulanarak elde edilmiştir. Araştırmanın ça-
lışma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 
öğrenim gören 3. Sınıf (n: 17), 4. Sınıf (n: 36) toplamda 53 müzik öğretmeni adayı oluş-
turmuştur. Elde edilen bulgular doğrultusunda müzik öğretmeni adaylarının müzik öğre-
timine yönelik özyeterliklerinin genel olarak olumlu olduğu, sınıf, yaş, cinsiyet ve mezun 
olunan lise türü değişkenlerine göre özyeterlik düzeylerinin istatiksel olarak anlamlı fark-
lılıklar göstermediği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Müzik, Öğretim, Müzik Öğretimi, Müzik Öğretmeni, Özyeterlik.
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SELF-EFFİCACY OF MUSİC TEACHER CANDİDATES TOWARDS MUSİC 
TEACHİNG

Abstract

In the research, it was aimed to investigate the self-efficacies of music teacher candi-
dates towards music teaching and examine these efficacies in terms of several variables 
such as class, age, gender and graduated high school type. The research was designed in a 
survey method, which was one of the quantitative data analysis procedures; the related data 
were obtained by applying the “Self-Efficacy Towards Music Teaching Scale” which was 
developed by Özmenteş (2011). Participants of the research were 53 music teacher can-
didates sampled from the third (n=17) and fourth grades (n=36) being educated in Niğde 
Ömer Halisdemir University during the 2016-2017 academic year. The results revealed 
that the self-efficacies of music teacher candidates towards music teaching was gener-
ally positive and that self-efficacy levels did not show statistically significant differences 
in terms of several variables such as class, age, gender and graduated high school type.

Key Words: Music, Teaching, , Music Teaching, Music Teacher, Self-Efficacy
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SPORDA KRİZ YÖNETİMİ
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Prof. Dr. Turgut KAPLAN

Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Bu çalışmada sporda kriz yönetimi, literatür taramasına dayalı olarak genel çerçeve içe-
risinde değerlendirilmiştir. Dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen bir doğal afet ya 
da ekonomik çöküntüler, bilişim ve etkileşim bağlamında bütün sosyal ve kültürel alanları 
etkilemektedir. Karşılaşılan krizlerin yönetiminde; sürecin en az kayıpla geçilmesi, süreç-
ten çıkarımların ve geleceğe yönelik planlamaların yapılması, kriz yönetiminde önem ta-
şımaktadır. Spor günümüzde gelişmişlik ve statü ölçütü konumundadır. Spor yönetiminde 
yaşanan krizler spor örgütlerinde her şeyden önce saygınlık ve değer kaybına yol açmak-
tadır. Sporda kriz yönetiminde, geçmişte yaşananlardan hareketle, stratejik değerlendirme 
ve ön hazırlığın yapılmasının zorunluluk olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Spor, Kriz, Yönetim

CRISIS MANAGEMENT IN SPORT

Abstract

In this study, crisis management in sport has been evaluated within the general frame-
work based on literature review. A natural disaster or economic collapse occurred any-
where in the world affects all social and cultural areas in the context of information and 
interaction. It is important to overcome the process with the minimum loss, making the 
inferences from the process and the planning for the future in the management of the cri-
sis faced. Today, sport is in position of measure of development and status. Crisis in sports 
management leads to loss of prestige and value in sports organizations before anything 
else. It is thought to be a necessity to make strategic evaluation and preliminary prepara-
tion in the crisis management in sport considering the events in the past.

Key Words: Sport, Crisis, Management
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5E MODELİNE GÖRE HAZIRLANAN DERS PLANLARINA AİT RUBRİK 
PUANLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
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Dr. Davut SARITAŞ

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı,

mahmutpolat.1@gmail.com

davutsaritas@gmail.com

Bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının 5E modeline göre hazırlamış 
oldukları ders planına ait rubrik puanlarının; akademik başarı, mesleki öz yeterlik, mes-
leğe ilişkin tutum gibi değişkenlere göre değişimini incelemektir. Veriler 2016- 2017 yılı 
bahar dönemi sonunda 51 (37 kadın- 14 erkek) öğretmen adayından toplanmıştır. Veri 
toplama aracı olarak ilgili literatürde kullanılmış olan özyeterlik ölçeği (24 madde-likert 
tip), mesleğe ilişkin tutum ölçeği (17 madde- likert tip) ve araştırmacılar tarafından ge-
liştirilmiş olan ders planı değerlendirme rubriği (5 boyut- 4 başarı düzeyi) kullanıl mıştır. 
Katılımcıların akademik başarı değişkeni için ayrıca not çizelgeleri (transkript) kullanıl-
mıştır. Verilerin analizinde ilişkisiz t testi ve tek faktörlü varyans analizi (Anova) kullanıl-
mıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre katılımcıların rubrik puan ortalaması 10.18 
(Maksimum 15 puan) çıkmıştır. Ayrıca 5E modeline göre hazırlanmış olan ders planına 
ait rubrik puanlarının; akademik başarı, öz yeterlik ve tutum değişkenine göre istatistik-
sel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği gözlenmiştir. Başka bir deyişle, katılımcılardan 
akademik başarısı, öz yeterlik ve tutum düzeyi yüksek olanlara ait rubrik puan ortalama-
ları düşük olanlara göre daha yüksek çıkmıştır. Çalışmanın öğretmen eğitimi, mesleki tu-
tum ve yeterlikle ilgili literatüre katkı sunacağı ön görülmektedir. Ayrıca ders planı gibi 
yazılı bir dökümanın rubrik kullanılarak değerlendirilmesi noktasında da bir farkındalık 
oluşturması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Fen Eğitimi, Öz yeterlik, Tutum, Rubrik Puanı
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EXAMINATION OF RUBRIC SCORES OF COURSE PLANS PREPARED 
WITH 5E MODEL BY SOME VARIABLES

Abstract

The aim of this study is to examination the rubrik scores of the lesson plans which 
are prepared by the prospective science teachers according to the 5E model in terms of 
some variables such as academic achievement, professional self-efficacy, attitude toward 
the profession. The data were collected from 51 (37 female - 14 male) participants at the 
end of the 2016-2017 spring semester. Self-efficacy scale (24 item- likert type), attitude 
scale related to profession (17 item- likert type) and an analytical rubric (5 dimensions - 
4 achievement levels) developed by researchers for assessing the course plan were used 
as data collection tools. Transcripts were also used for the participants’ academic suc-
cess variable. Independent sample t test and variance analysis (ANOVA) were used in 
the analysis of the data. According to the findings of the study, the participants’ average 
of rubric score was 10.18 (maximum 15 points). Rubric scores showed a statistically sig-
nificant difference according to the variables of academic achievement, self-efficacy and 
attitude. It is anticipated that the work will contribute to the literature on teacher educa-
tion, occupational attitudes and self efficacy. In addition, it is expected that this study will 
create awareness in evaluating a written document such as course plan by using rubrics.

Key Words: Science Education, Self-efficacy, Attitude, Rubrik Score
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HAZIR FEN ÖĞRETİM MATERYALLERİ İLE BAZI TEMEL FEN 
KAVRAMLARINA YÖNELİK YANILGILARIN GİDERİLMESİ
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Bu çalışmada Fen Bilimleri öğretmen adaylarının alan yazında sıklıkla vurgulanan 
bazı temel fen kavramlarına yönelik yanılgılarının amaca yönelik hazırlanmış fen öğre-
tim materyalleri ile giderilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada ilk olarak ilgili alan yazından 
temel fen kavramına ilişkin kavram yanılgıları belirlenmiştir. Bunun için ilgili alan yazın-
daki farklı kavram testleri kullanılmıştır. Ardından bunların giderilmesi için amaca yöne-
lik hazırlanmış fen öğretim materyalleri ile yapılan öğretim etkinlikleri tasalanmış ve uy-
gulanmıştır. Bu süreçte aktif öğrenmeyi destekleyen güncel yöntemleri dikkate alınmıştır 
(5E,7E öğrenme halkaları, Tahmin Et-Gözlemle-Açıkla vb.) Çalışma Nevşehir Hacı Bektaş 
Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Programında öğrenim gören 
132 fen bilgi öğretmen adayı (1-2-3-  ve 4. Sınıflar) ile yürütülmüştür. Çalışma deneysel 
araştırma desenlerinden “Tek Grup Öntest-Sontest” araştırma desenine göre dizayn edil-
miştir. Elde edilen veriler iki aşamalı kavram sorularından sağlandığında hem nicel hem 
de nitel olarak işlenmiştir. Nicel verilerin analizinde SPSS paket programı, nitel verilerin 
analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar ilk ölçmelerden sonra or-
taya çıkmış olan özellikle fizik ve kimya ile ilgili fen kavramlarına yönelik birçok yaygın 
kavram yanılgısının etkinlikler sonrasında giderildiğini göstermektedir. Özellikle belli bir 
kavram seti için amaca yönelik hazırlanan öğretim materyalleri nin kullanımının kavram 
yanılgılarını gidermede etkili olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Öğretim materyali, Fen Kavramları, Kavram yanılgıları, Kav-
ram öğretimi, Aktif öğrenme



395

I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu

REMOVING OF MISCONCEPTIONS RELATED WITH SOME BASIC 
SCIENCE CONCEPTS WITH PURPOSE-BUILT SCIENCE TEACHING 

MATERIALS

Abstract

In this study, it was aimed to eliminate science teachers’ ‘candidates’ misconceptions 
about some basic science concepts which are frequently emphasized in the literature with 
purpose-built science teaching materials. Firstly, in the study, the misconceptions about 
the basic science concept selected from the related literature have been determined. For 
this, different concept tests were used. Then, the teaching activities organized with pur-
pose-built science teaching materials have been planned and implemented in order to elim-
inate them. In this process was used current methods supporting active learning (5E,7E 
learning cycle, Predict-Observe-Explain etc.). The activities supported by science teach-
ing materials were applied to 132 science teacher candidates (1-2-3- and 4th graders) who 
were educated in Nevşehir Hacı Bektas Veli University Faculty of Education Science 
Teaching Program. The study was designed according to the research design of (Single 
Group Pretest-Posttest) from experimental research design. The obtained data were pro-
cessed both quantitatively and qualitatively when provided from two stages of concept 
questions. SPSS package program was used for quantitative data analysis, and content 
analysis was used for qualitative data analysis. The results show that many common mis-
conceptions about science concepts related to physics and chemistry that have emerged 
after initial measurements have been eliminated after the activities. In particular, it shows 
that teaching practices based on teaching materials prepared for a specific concept set are 
effective in eliminating misconceptions.

Key Words: Teaching Materials, Science Concepts, Misconceptions, Concept Teach-
ing, Active Learning
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PHASE TRANSITION AND CRITICAL PHENOMENA OF THE SPIN-1/2 
ISING MODEL ON THE SHASTRY-SUTHERLAND LATTICE

Bayram DEVIREN1 and Seyma AKKAYA DEVIREN2
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1 Department of Science Education, Nevsehir Hacı Bektaş Veli University, Nevsehir, Turkey, sadeviren@nevsehir.edu.tr

Abstract

The magnetization properties of a two-dimensional spin-1/2 Ising model on the Shas-
try–Sutherland lattice [1] are studied within the effective-field theory (EFT) with correla-
tions. The thermal behavior of the magnetizations is investigated in order to character-
ize the nature (the first- or second-order) of the phase transitions as well as to obtain the 
phase diagrams of the model. The internal energy, specific heat, entropy and free energy 
of the system are also examined numerically as a function of the temperature in order to 
confirm the stability of the phase transitions. The applied field dependence of the magne-
tizations is also examined to find the existence of the magnetization plateaus. For strong 
enough magnetic fields, several magnetization plateaus are observed, e.g., at 1/9, 1/8, 1/3 
and 1/2 of the saturation. The phase diagrams of the model are constructed in two differ-
ent planes, namely (h/|J|, |J′|/|J|) and (h/|J|, T/|J|) planes. It was found that the model exhib-
its first- and second-order phase transitions; hence tricitical point is also observed in addi-
tional to the zero-temperature critical point. Moreover the Néel order (N), collinear order 
(C) and ferromagnetic (F) phases are also found with appropriate values of the system 
parameters. The reentrant behavior is also obtained whenever model displays two Néel 
temperatures. These results are compared with some theoretical and experimental works 
and a good overall agreement has been obtained [2-4].

Key Words: Shastry–Sutherland lattice; Magnetization plateaus; Effective-field the-
ory; Phase transitions; Phase diagrams.
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İLK-ORTA VE LİSE EĞİTİMİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 
YAZILI ANLATIMLARINDAKİ AKTİF KELİME HAZİNESİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ
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İnsanoğlunun en basit isteklerinden en karmaşık duygularına kadar, çevresinde olan 
olgu ve olayları anlayıp anlamlandırmasında en etkin rolü dil üstlenmektedir. Bu olgu 
ve olayları dilin lokomotifi olan kelimeler armonisiyle gerçekleştiririz. Kelimeler olma-
dan insan düşüncesinin derin boyutlarından haberdar olmamız mümkün değildir. Bu de-
rin duygu ve düşünce birikimlerimizi, diğer düşünce boyutlarına, ya kelimelerin sesi olan 
konuşmayla ya da kelimelerin resmi ve belgesi görevini üstlenen yazıyla aktarırız. At 
başı giden ve farklı kullanım alanlarına sahip olmalarına rağmen birbirinin içine geçmiş 
bu becerileri, bireylerin eğitim ve öğretim süreçlerinde ne ölçüde kavradıkları ve bu iki 
beceri alanında ürünler veren öğrencilerin kelime hazineleri hakkında bilgi elde edilmesi 
gerekliliği zaruri bir ihtiyaçtır. Öğrencilerin düşünce ve yetenek boyutlarını oluşturan ke-
lime hazinesi bilinmeden bireyin bu iki beceriye ne ölçüde hâkim olabileceğinin bilinmesi 
mümkün görülmemektedir. Bu bildiride ilkokul 4.ortaokul 8.sınıf ve ortaöğretim 12.sınıf 
öğrencilerinin yazılı anlatımlarındaki aktif kelime hazinelerini ölçülmüştür. Sosyo-eko-
nomik gelir düzeyine göre belirlenen okullarda örneklem grubuna alınan öğrencilerin se-
çimini “random” yöntemiyle yapılarak deneklerin araştırmacı ve öğretmenler tarafından 
seçilmesi engellenmiştir. Seçilen her okulun A ve B şubelerindeki sınıf listelerinin 7.sıra-
sındaki öğrenciler alınarak üç farklı yazılı anlatım türünde(anı, atasözü açıklatılması, ser-
best konu) üç gün arayla ve aynı saatlerde yazdırılmaya özen gösterilmiştir. Sonuçta ilgili 
örneklem gruplarının kaç kelimeyle metin oluşturdukları tespit edilerek değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Aktif Kelime Hazinesi, Ortak Sözlük, Genel sözlük, Sıklık söz-
lüğü, Tür sözlüğü, Sınıf sözlüğü
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11. yüzyılın ikinci yarısı ile 12. Yüzyılın ilk yarısında yaşadığı bilinen Ahmed Ye-
sevî Türk tasavvuf edebiyatının kurucusu ve ilk Türk mutasavvıflardandır. Tasavvufun 
Türk dünyasındaki öncüsü olan Ahmet Yesevî’nin “hikmet” adı verilen şiirleri, İslami-
yet’in Türkler arasında yayılmasına önemli ölçüde hizmet etmekle birlikte dil ve edebi-
yat alanında da önemli bir kaynak olarak varlık göstermektedir. Divan-ı Hikmet, Ahmed 
Yesevî’nin ölümünden sonra, şiirlerinin dervişleri tarafından toparlanıp bir araya getiril-
mesiyle oluşmuştur. Bu sebeple “hikmet”lerin doğrudan Ahmet Yesevî’nin dilini yansıt-
madığı yadsınamaz bir gerçektir. İlaveten Yesevî dervişlerinin şiirlere dahil ettiği mahallî 
unsurlar da eserin dil hususiyetlerinde farklılaşmalar görülmesine sebep olmaktadır. An-
cak Divan-ı Hikmet bu halde bile Türk dilinin o devredeki yapısını ortaya koyması yö-
nüyle edebiyat ve kültür tarihi açısından olduğu gibi dil tarihi bakımından da büyük önem 
arz etmektedir. Müşterek Orta Asya Türkçesi veya Doğu Türkçesi yazı diline dahil olan 
Divan-ı Hikmet, dil hususiyetleri yönüyle incelendiğinde eserin sentaktik yapısında –Ip / 
-Up zarf-fiil ekleriyle kurulan cümlelerin ağır bastığı görülmektedir. Ahmed Yesevi’nin şi-
irlerini bu zarf-fiil ekleriyle kurulan cümle yapıları üzerine inşa ettiği dikkat çekmektedir. 
Bu çalışmayla Divan-ı Hikmet’teki zarf-fiilli cümlelerin tespit edilip tasniflenmesi ve bu 
yolla Türk dilinin o devresindeki cümle yapıları hususuna ışık tutulması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Divan-ı Hikmet, Ahmed Yesevi, cümle, zarf-fiil, dil.
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Abstract

The present study investigated multivariate relationships between technological, ped-
agogical, and content knowledge and mathematics teaching anxiety using canonical cor-
relation analysis techniques. Two hundred and eighty college Turkish students who were 
seniors in the department of mathematics teaching voluntarily participated in the study. Of 
these 280 participants, 198 (70.71%) were female and 82 (29.29%) were male. All students 
in the sample were seniors. In this study, Technological Pedagogical and Content Knowl-
edge Scale and Mathematics Teaching Anxiety Scale were used as data collection tools. 
The Technological Pedagogical and Content Knowledge Scale includes 47 items formu-
lated as 5-point Likert-type (i.e., 1 = No Knowledge, 2 = Little Knowledge, 3 = Moder-
ate Knowledge, 4 = Quite Knowledge, and 5 = Complete Knowledge) under seven sub-
scales. Mathematics Teaching Anxiety Scale includes 23 items with 5-point Likert-type 
(i.e., Completely Agree to Completely Disagree). The data obtained were screened for 
the assumptions of parametric statistics before the analyses. Canonical correlation analy-
sis was used to investigate how a set of variables in technological pedagogical and con-
tent knowledge was related to sets of variables in mathematics anxiety. Bivariate correla-
tion coefficients showed significant relationships between the dimensions of technological 
pedagogical and content knowledge and mathematics teaching anxiety. Canonical correla-
tion analysis showed that mathematics teaching majoring seniors who scored higher on 
the knowledge variables also scored higher on mathematics content knowledge, self-con-
fidence, attitudes toward mathematics teaching, mathematics teaching knowledge.

Key Words: Technological Knowledge, Pedagogical Knowledge, Content Knowl-
edge, Mathematics Anxiety
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WEB TABANLI MATEMATİK ÖĞRENME ORTAMININ ÖĞRENCİ 

BAŞARISINA ETKİSİ

Derya Özlem YAZLIK

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi,

doyazlik@nevsehir.edu.tr

Ahmet ERDOĞAN

Necmettin Erbakan Üniversitesi,

aerdogan@konya.edu.tr

Bu çalışmada, matematik öğretim programı 9. sınıf ders konularından “Denklem ve 
eşitsizlikler ile ilgili uygulamalar” konusunun öğretimi için geliştirilen problem çözme 
basamaklarına dayalı bireyselleştirilmiş web tabanlı öğrenme ortamının (ProbSol) öğren-
cilerin akademik başarıları üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrul-
tusunda çalışmada kontrol gruplu ön test-son test araştırma deseni kullanılmıştır. Araştır-
manın örneklemini 69’u deney, 68’i kontrol grubunda olmak üzere 137 dokuzuncu sınıf 
öğrencisi oluşturmuştur. Deney grubundaki öğrenciler, 5 hafta boyunca haftada 6 ders sa-
ati olmak üzere toplam 30 ders saati süresince bilgisayar laboratuvarında her bir öğrenci 
bir bilgisayarda çalışacak şekilde araştırmacı ve ders öğretmenleri gözetiminde ProbSol 
öğrenme ortamını kullanarak öğrenim görmüşlerdir. Kontrol grubunda ise yine 30 ders 
saati boyunca sınıf ortamında öğretmen eşliğinde geleneksel yönteme göre ders işlenmiş-
tir. Veri toplama aracı olarak ise “Başarı testi” kullanılmıştır. Bu başarı testi ilgili konunun 
kazanımları doğrultusunda ve bu konuyla ilgili kavram yanılgıları dikkate alınarak çok-
tan seçmeli 30 sorudan oluşacak şekilde geliştirilmiş ve güvenirlik katsayısı 0,742 olarak 
elde edilmiştir. Başarı testi, deney ve kontrol gruplarındaki tüm öğrencilere uygulamadan 
önce ve uygulamadan sonra uygulanmıştır. Başarı testinden elde edilen nicel veriler ista-
tistiksel olarak analiz edilmiş, deney ve kontrol gruplarının son-test puanları arasında is-
tatistiksel olarak deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. Buradan genel 
olarak ProbSol öğrenme ortamı ile bireysel özelliklerine uygun öğrenim gören öğrenci-
lerin geleneksel yöntem ile öğrenim gören öğrencilere göre daha başarılı oldukları sonu-
cuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bireysel Farklılıklar, Matematik Öğretimi, Problem Çözme Ba-
samakları
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THE EFFECT OF “INDIVIDUALIZED WEB BASED MATHEMATIC 
LEARNING ENVIRONMENT BASED ON PROBLEM SOLVING STEPS” ON 

STUDENTS’ SUCCESS

Abstract

The aim of this study is to examine the effect of individualized web based mathematic 
learning environment based on problem solving steps (ProbSol) which developed to teach 
one of the 9th grade mathematics teaching subject “Applications with regard to equations 
and inequalities” on students’ academic success. For this purpose, pre-test and post-test 
research design with control group was used in the study. The sample of the research was 
composed 137 ninth grade students, 69 of whom were in the experiment group and 68 of 
whom were in control group. Students in the experimental group were taught using the 
ProbSol learning environment for a total of 30 hours of lessons, 6 lessons per week for 5 
weeks, under the supervision of researcher and course teachers, as each student with one 
computer in the computer lab. In the control group, the course was taught according to 
the traditional method in the classroom environment under the supervision of a teacher for 
30 hours. “Achievement test” was used as data collection tool. This achievement test was 
developed in the direction of the achievements of the relevant subject and considering the 
misconceptions related to this subject, consisting of 30 multiple choice questions, and the 
reliability coefficient was obtained as 0,742. The achievement test was applied to all stu-
dents in the experimental and control groups before and after the application. The quan-
titative data obtained from the achievement test were statistically analyzed and found to 
be statistically significant in favor of the experimental group between the end-test scores 
of the experimental and control groups. In general, the students who thought according 
to their individual characteristics with the ProbSol learning environment were found to 
be more successful than the traditional students.

Key Words: Individual Differences, Mathematics Teaching, Problem Solving Steps
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MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ
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Bu araştırmanın amacı; matematik öğretiminde sanal öğrenme nesnelerinin kullanı-
mına ilişkin öğretmenlerin görüşlerini almak, bu nesnelerden hangilerini hangi konularda 
ne oranda kullandıklarını belirlemek, kullanım esnasında yaşadıkları güçlükleri ve neden-
lerini tespit etmek, derslerinde sanal öğrenme nesnelerini kullanma konusundaki öz-ye-
terliklerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırma Nitel araştırma desenlerinden 
durum çalışması ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri, on bir sorudan oluşan yarı yapı-
landırılmış görüşme formu ile 110 ortaokul ve 110 lise matematik öğretmeninden gönül-
lülük esasına dayanarak toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz 
edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, öğretmenlerin sanal öğrenme nesnelerinin kavramları 
somutlaştırdığı, anlamayı kolaylaştırdığı, dikkat çektiği, aktif katılım sağladığı ve başa-
rıya olumlu etkisi olduğu görüşünde oldukları görülmüştür. Buna rağmen öğretmenlerin 
çoğu sanal öğrenme nesneleri olarak kitap pdf’lerini soru yazımı ve şekillerin çizimle-
rinde kullandıklarını belirtmiştir. Bununla birlikte öğretmenlerin bazıları ise EBA uygula-
malarını ve dinamik geometri yazılımlarını geometri, limit, kesirler, kümeler, trigonometri 
gibi matematik konularında kullandıklarını belirtmiştir. Öğretmenlerin yarısından çoğu-
nun derslerinde sanal öğrenme nesnelerini kullanma konusundaki öz-yeterliklerinin dü-
şük olarak gördüğü ve hizmet içi eğitim almak istediği tespit edilmiştir. Bunun yanında 
öğretmenlerin tamamının çağa ayak uydurmak için derslerde sanal öğrenme nesnelerinin 
kullanılması gerektiği görüşünde oldukları belirlenmiştir. Öğretmenler derslerinde sanal 
öğrenme nesnelerini kullanmalarını engelleyen durumlar olarak ise internet hızını, elekt-
rik ve internet kesintilerini, teknolojik pedagojik alan bilgilerinin eksikliğini, zaman kay-
bını, öğrencilerin dikkatlerinin çabuk dağılmasını ve her konu için yeterince materyal ol-
mamasını göstermişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Sanal Öğrenme Nesneleri, Matematik Öğretimi, Matematik Öğ-
retmenleri
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VIEWS OF MATHEMATICS TEACHERS’ ON THE USE OF VIRTUAL 
LEARNING OBJECTS

Abstract

The purpose of this research; To examine the teachers’ opinions on the use of virtual 
learning objects in mathematics teaching, to determine which subjects use which objects 
and in what order, to identify the difficulties and causes they experience during use, and 
to examine the self-efficacy of using virtual learning objects in their lessons. In line with 
this objective research has been conducted with case studies from qualitative research de-
signs. The data of the study were collected from 110 volunteers from secondary and 110 
high school mathematics teachers via semi-structured interview form consisting of eleven 
questions. The obtained data were analyzed by content analysis method. As a result of 
the research, it was seen that the teachers realized that the virtual learning objects embod-
ied the concepts, facilitated the meaning, cautioned, actively participated and has posi-
tive effect on the success. Nevertheless, most teachers have indicated that they use book 
PDFs as objects of virtual learning in the writing of questionnaires and figures. However, 
some of the teachers have stated that they use EBA applications and dynamic geometry 
software in mathematics subjects such as geometry, limits, fractions, sets and trigonom-
etry. In the majority of the teachers, it has been determined that their self-efficacy in us-
ing virtual learning objects during the lesson is low and they want to receive in-service 
training. However, it has been determined that all of the teachers think that they should 
use virtual learning objects in the classes in order to keep up with the age. Teachers have 
shown that internet speed, electricity and internet interruptions, lack of technological ped-
agogical content knowledge, time loss, quick attention loss of students, and lack of ma-
terial for each subject are obstacles that prevent teachers from using virtual learning ob-
jects in their lessons.

Key Words: Virtual Learning Objects, Mathematics Teaching, Mathematics Teachers.



404

Ist International Symposium of Silk Road Academic Studies

TARİHTE İPEKYOLU VE BUGÜNÜ

Prof. Dr. Muhtarhan ORAZBAY

Kazakistan Yabancı Diller Üniversitesi

Bu sempozuma sunacağımız bilmsel tezimizde, tarihi ipek yolunun oluşması konusu-
nada yaptığımız araştırmaları, çok çeşitli tarihi belgelerle gündeme taşıdık.Özellikle,en eski 
Çin kaynaklarından /şıji/史记 adını verdiği “Tarihtan Hatıratlar” isimli Sıma Qıan 司马迁 
adındaki tarihçinin kaleme aldığı, /Hanshu/ 汉书 adını verdiği “Han dönemi Tarihi” Bangu 
班固 adındaki tarihçı yazdığı yazılardan yola çıkarak,en eski çağlardan başlayan ipek yo-
lunun oluşması,ona bağlı olan tarihi olayların oluşumu, ipek yolu boyundaki ulusların yer-
leşik yerleri gibi tarihi belgeleri elde ettik.Eski günlerden başlayan ipek yoluna bağlı si-
yasi oluşlar, ekonomik kalkınmalar,ikili ilişkile gibi yöresal konuları da söz konusu tarihi 
belgeler ışığında elde edebildik.Tarihi ipek yolu üzerinde oluşmuş çeşitli medeniyetlerin 
özelliği, onun tanımlanması, ipekle bağlı çok çeşitli inaçların ortaya çıkması gibi inaçlar 
ve dinni özellikleri de tanımaya fırsat bulduk. Ta eski günlerden beri oluşmakta olan ipek 
yolu, aynı zamanda tarih boyunca defalarca değişim gören, çeşitli siyasi,ekonomi güçlerin 
fırsat bulunca tarihi dengeleri el değiştirdiğini de dile getirdik.Onun en parlak dönemleri 
ve dibe vurmuş durgun günlerini,bugünlerin tekrar canlanması gibi tarihi konuları da dile 
getirdik.Sonuç olarak tarihi ipek yolunun insanoğlu için stratejik önemine, siyası ağırlı-
ğına,ekonomi değerine, kültürel ve medeniyet oluşumuna da dikkat çektik. İpek yolunda 
oluşan dil ve yazıkların tarihi değişimlere nasıl uğradığını da dile getirdik.

Anahtar Kelimeler: İpek Yolu, Tarihi, Bugünü, Medeniyet
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QUESTION ABOUT HISTORICISM OF EPIC FOLKLORE
(ALONG THE ANCIENT SILK ROAD)

Ord. Prof. Muratgeldi SÖYEGOV

Doctor of Philological Sciences, Professor, Main Research Assistant of National institute of manuscripts of Turkmenistan 
Academy of Sciences, Academician of Academy of Sciences of Turkmenistan

msoyegov@gmail.com

Abstract

In the light of modern science saved up and generalized over the last years specific 
questions about the ancient Silk Road pictured in Turkmen epic national creativity in com-
parison with the similar facts from folklore and the literature of some other peoples are 
considered. All Turkmen love-fantastic destans (novels) which contain personal names 
of beloved (“Leila and Mejnun”, “Jusef and Zuleikha”, “Gul and Bilbil”, “Zukhra and 
Takhir”, “Shakhsenem and Garib”, etc. Total number of similar works reaches 25), are 
saturated with the spirit of journeys where the protagonist is exposed to sterntest tests du-
rability of his feelings to a beloved, passing through awful adventures with stars, genies, 
hourian and other supernatural characters. Despite the fact that in romantic-fantastic des-
tan “Gul and Senuber” has strong influence of the Arabian fairy tales from a cycle “One 
thousand and one night”, and also local Turkmen fairy tales, the narration of events starts 
with the story that the father of protagonist Senuber the Hurshid-padishah is the gover-
nor of a city (country) under the name the Çyn (i.e. China). The author writes that after 
numerous adventures and drudgeries in the different countries, including in shehri-She-
bistane (the Gloom city-country), Senuber with his beloved Gul comes back in a native 
city (country) the Çyn (China) for permanent residence and finishes his work. In anony-
mous Turkmen romantic destan “Hurlukga and Hemra” a return route of the protagonist 
from Egypt (Misr / Müsür) to China (Çyn-Maçyn) and back is shown. In article the given 
plot is pursued completely. Our article, which summary is resulted at present published in 
Russia, in Series “Epic studies” of peer-reviewed academic periodical “Vestnik NEFU” 
(Vol.1, Issue 1, March 2016), and other our work on the given theme has been published 
in Turkey: Muratgeldi Söyegov, Ötüken Adının Etimilojisi ve Büyük İpek Yolu’yla İlgisi // 
Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi.– İstanbul, 2012. – Sayı: 308 Ağustos. – Savfa: 53–54.
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TÜRK EDEBİYATINDA SÖYLEŞMELİ (TEKELLÜMÎ) HİKÂYE VE 
ŞAHABETTİN SÜLEYMAN

Yrd. Doç. Dr. Dilek ÇETİNDAŞ

Erzurum Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

dilekcetindas@erzurum.edu.tr

Türk edebiyatında, Tanzimat devrinden itibaren görülen hikâyenin gelişimi hâlâ de-
vam etmekte, hikâye alt türleri ve isimlendirmeleri, edebiyatın kuramsal çalışmalarında 
bir mesele olarak varlığını sürdürmektedir. Tiyatro ise yine Tanzimat devri içerisinde ge-
lenekten modern çizgiye yol almış, özellikle Meşrutiyet devriyle birlikte tiyatro ciddi bir 
birikim oluşturmuştur. Tiyatro ile hikâyenin yollarını birleştiren söyleşmeli hikâye ko-
nusu ise hem adlandırma hem de ürünlerin niteliği konusunda tartışmalı alanlardan bi-
rini oluşturur. Söyleşmeli hikâye, teatral nitelik taşıyan bir hikâye türü olarak tanımlana-
bilir. Daha çok Fecr-i Âtî’de kullanılan bu türde anlatıcı, tamamen hikâyenin dışındadır 
ve kurgu, kahramanların karşılıklı diyaloglarından veya monologlardan ibarettir. Yazar, 
metin içerisinde kimi zaman piyeslerde olduğu gibi kahramanların davranışlarını veya 
eylemlerini açıklayan parantez içi sözler, eksiltili ifadeler kullanılır. Kimi metinlerde ise 
hikâye bütünüyle tiyatro metni mahiyetinde, karşılıklı konuşmalara dayanılarak düzenlen-
miştir. Hakkı Tahsin, Osman Cemal Kaygılı, Ercüment Ekrem gibi isimler, türü örnekle-
yen eserler meydana getirir. Bu bildiride, Fecr-i Âtî devrinin önemli isimlerinden Şaha-
bettin Süleyman’ın, henüz günümüz Türkçesine aktarılmamış Fırtına isimli tiyatro kitabı 
içerisinde bulunan söyleşmeli hikâyeleri incelenecek, sanatçının dergilerde kalmış söy-
leşmeli hikâyeleri de konuları ve türü örnekleyişleri bakımından tanıtılacaktır. Şahabettin 
Süleyman’ın edebî türlere dair görüşleri içerisinde türe verdiği yer değerlendirilecek, ay-
rıca sayıca çok olmasına rağmen, edebiyat literatüründe yeterince işlenmeyen söyleşmeli 
hikâye geleneği de tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Söyleşmeli Hikâye (Tekellümî Hikâye), Şahabettin Süleyman, 
Teatral Metin.
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THEATRICAL STORY IN TURKISH LITERATURE
AND ŞAHABETTİN SÜLEYMAN

Abstract

The development of the story in Turkish literature has been going on since Tanzimat 
era. Since then, story subspecies and nomenclature have continued to exist as an issue in 
the theoretical work of Turkish literature. The theater also took a modern lineage from 
the tradition within the Tanzimat period, especially with the formation of the Constitu-
tional Monarchy. The story that combines the theater with the way of the story forms one 
of the controversial areas about both the naming and the value of the works. Dialogue 
story can be described as a theatrical type of story. This type of narrator, mostly used in 
the period of Fecr-i Ati, is completely out of the story and fiction consists of mutual dia-
logues of heroes or monologues. The author uses parenthesized words, depressed expres-
sions that describe the actions or actions of the heroes, such as when they are sometimes 
in the texts in the text. In some texts, the story is entirely theatrical, based on mutual talk. 
Hakkı Tahsin, Osman Cemal Kaygılı, Ercüment Ekrem such names, species of artifacts 
bring to the square. In this statement, Şahabettin Süleyman, one of the most important 
names of Fecr-i Ati, will examine the dialogue stories in the theater titled Fırtına that has 
not yet been transmitted to contemporary Turkic. The author will also introduce the dia-
logue stories left in the magazines in terms of themes and examples. The place where the 
Şahabettin Süleyman’s gives the story in his views on literary genres will be evaluated. 
In addition, the tradition of dialogue, which is not sufficiently processed in literary liter-
ature, will be discussed.

Key Words: Theatrical Story (Tekellümî Hikâye), Conversation Text, Şahabettin Sü-
leyman.
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BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU VE TÜRKİYE AÇISINDAN 
JEOPOLİTİK ÖNEMİ

Doç. Dr. Gülpınar AKBULUT ÖZPAY

Cumhuriyet Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Coğrafya Bölümü Sivas

gakbulut58@gmail.com

Bu makalenin konusu Bakü-Tiflis-Kars demiryolunu ve bu demiryolunun Türkiye açı-
sından jeopolitik önemini değerlendirmektir. Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan arasın-
daki bu demiryolu hattı ile ilgili 1993 yılında ilk toplantı yapıldı. 2007 yılında anlaşma 
sağlandı ve 2008 yılında Türkiye kısmında yapımına başlanıldı. Demir İpek Yolu’nun en 
önemli parçalarından birini oluşturan Marmaray Projesi 2013 yılında tamamlandı, böy-
lelikle Avrupa-Asya demiryolu ağı arasında bağlantı sağlanmasına bir adım daha yakla-
şılmış oldu. Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun toplam hat uzunluğu 838.6 km.dir. Bu hattın 
Türkiye kısmı 105 km.dir. Bunun da 29 km.si Gürcistan’ta 76 km.si Türkiye sınırları içe-
risindedir. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı yeni İpek demiryolu hattının önemli bir parça-
sıdır. Bu demiryolu sayesinde Türkiye üzerinden Avrupa ile Hazar Denizi arasında yeni bir 
demiryolu ağı kurulmuş olacaktır. Geniş çerçevede ise bu demiryolu hattı Avrupa ile Çin 
arasındaki en önemli yolcu ve yük taşıma kapasitesine sahip güzergâhlardan biri olacaktır.

Geçmişten günümüze kadar tarihi, politik, ekonomik ve coğrafî açıdan önemli bir güç 
olarak değerlendirilen Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun konu edildiği çalışmada, öncelikle 
Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun tarihi ve ortaya çıkış nedenleri ele alınacak, Bakü-Tif-
lis-Kars demiryolu dâhil ülkelerin, özellikle Türkiye’nin bu demiryolu hattını politik ve 
ekonomik bir güç unsuru olarak nasıl değerlendirilmesi gerektiği üzerine durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Demir İpek Yolu, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, Jeopolitik
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THE BAKU-TBILISI-KARS RAILWAY AND ITS GEOPOLITICAL 
IMPORTANCE IN TERMS OF TURKEY

The subject of study is evaluated the Baku- Tbilisi-Kars Railway and its the geopo-
litical impacts on Turkey. Among Azerbaijan and Turkey through Georgia was fisrt dis-
cussed in 1993 about this railway Project, after that the Project implementation began in 
2007 and construction began in 2008 on Turkey. Marmaray Project, which is one of the 
most other important part of the Iron Silk Road, completed in 2013. Thus, it was closed 
one more step for providing connect European and Asian railway networks. The total 
length of the railway is 838.6 km. This part of Turkey is 105 kilometer. The Baku-Tbili-
si-Kars railroad project envisages construction of a 29 kilometer segment in Georgia and 
a 76 kilometer segment in Turkey. The Baku- Tbilisi-Kars Railway is an important part 
of New Iron Silk Road. Due to this railway, it connected to a new rail corridor from Cas-
pian Sea to Europe via Turkey. In general framework is also that this railway line is one 
of the most important road in terms of passengers and freight carrying capasity between 
China and Europe countries.

In this study is evaluated railway phenomenon as an important power in terms of pol-
itic, economic, historic and geography until the present from the past and highlighted de-
velopment and historical of Baku- Tbilisi-Kars Railway. In following, it is considered this 
railwayline how to use as a politic and economic power by countries including Baku- 
Tbilisi-Kars Railway for Turkey.

Key Words : Iron Silk Road, Baku- Tbilisi-Kars Railway and geopolitic
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İPEKYOLU’NDA ÖNEMLİ BİR TİCARET MERKEZİ:
ANTİOCH (ANTAKYA) VE SELEVKİA PİERRİA (SAMANDAĞ) LİMANI

Yrd. Doç. Dr. Döndü ÜÇEÇAM KARAGEL

Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

ducecam@hotmail.com

Eski dünyanın en önemli, en uzun ve ne zamandan beri kullanıldığının çok net ola-
rak bilinmediği ticaret ve ulaşım yolu olan İpek yolu, ilkçağda ve ortaçağda doğuda Ku-
zey Çin ile batıda Akdeniz ve Kızıldeniz limanları arasındaki bölgeyi birbirine bağlamak-
taydı. İpek yolunun üç önemli güzergâhtan geçtiği tespit edilmiştir. Bunlardan en eski 
olanı Kuzey İpek Yolu’dur. Bir diğeri Güney İpek Yolu ve son olarak ta birbirine bağlı 
kara ve deniz yoludur. Güney İpek Yolu Çin’den başlamakta, Orta Asya ve İran üzerin-
den geçerek Doğu Akdeniz’e kadar ulaşmaktadır. İpek yolu ilkçağlardan itibaren önemini 
kaybettiği XVIII. yüzyıla kadar dünya ticaretinde çok önemli roller üstlenmiştir. Batı ile 
doğu dünyası arasındaki ticaret, medeniyet, askeri, siyasi, dini, sosyal ve kültürel unsurlar 
gibi pek çok ilişkiler bu yol sayesinde gelişmiş ve değişime uğramıştır. İpek yolunu takip 
eden güzergâhlar boyunca kurulmuş olan kervanlarla pek çok ürün taşınmıştır ve bu yol 
üzerinde bulunan pek çok yerleşme gelişerek büyümüş ve ticaret şehirleri ve merkezleri 
durumuna gelmişlerdir. Kervanların geçtiği yerlerde yaşayan halklar şehirleşme ve tica-
reti batı ve doğu medeniyetleri arasında yaymışlardır. İpek yolu kervanları ilk çağlar bo-
yunca Mezopotamya’da Sasani Devleti’nin başkenti Medayin’de, Orta çağda ise Abbasi-
lerin başkenti olan Bağdat şehrinde konaklardı. Bağdat’tan hareket eden kervanlar Dicle 
ırmağı boyunca kuzeye doğru ilerleyerek Nusaybin, Urfa ve Fırat nehrini aşarak Men-
bic’ten geçer ve Akdeniz’in doğusundaki bütün liman ve şehirlere ulaşırdı. Akdeniz’in 
doğusundaki en önemli şehir Antioch (Antakya) ve onun limanı durumunda olan Selev-
kia Pierria (Samandağ) İpek yolundaki önemli durak noktalarıydı. Doğunun eski büyük 
merkezlerine ve verimli topraklara ulaşmak, mal alıp satmak isteyen tüccarlar doğu ile 
batı arasındaki en kısa ve en güvenli yer olarak Antioch’u seçmişlerdir. İlkçağ kentlerin-
den Antioch kara ve deniz yoluna göre önemli bir konumda kurulmuştur. Özellikle ilk-
çağda Kral yolu ve Akdeniz-Semerkant transit ticaret yollarının buradan geçmesi kentin 
orta ve uzak doğunun ticaret merkezi olmasını sağlamıştır. Ayrıca kentin surlarla çevrili 
olması bu dönemde güvenli ticaretin sağlanması açısından olumlu bir gelişmedir. İlkçağda 
Antioch bulunduğu konum itibariyle ana ticaret yolları üzerinde olmasından dolayı bü-
yüyüp gelişmiş; Roma ve İskenderiye’den sonra dünyanın üçüncü büyük kenti özelliğini 
kazanmıştır. Akdeniz’in önemli ticaret limanlarından biri olan Antioch Ortaçağ boyunca 
Roma İmparatorluğu’nun Suriye bölgesindeki idare merkezi durumundaydı. İpek yolu-
nun Antakya’daki bu batı ucundan güneye inilerek Şam, Sur, Kudüs ve Mısır’a kadar gi-
dilebiliyordu. Yine Akdeniz’deki limanlardan (Selevkia Pierria limanı da buna dahil) ku-
zey ve güneydeki bütün limanlara ulaşım sağlanabiliyordu. Ayrıca İpek yolu Antakya’dan 
itibaren Anadolu’nun içlerine ve Ege kıyılarına ulaşan Kral yoluna da bağlanmaktaydı. 
Antioch coğrafi konumu nedeniyle tarihi çağlar boyunca istilalara maruz kalmıştır. Doğu 
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ve batı ticaretini elinde tutmak isteyen kavimler burayı elde ederek önemli bir üst yapma 
çabası içinde olmuşlardır. Antioch Akdeniz ile Habib-i Neccar dağı arasında yer almak-
tadır. Lübnan dağlarından kaynağını alan Orontes (Asi) nehri vadisi Amik ovasını oluş-
turarak Samandağ sahilinde Akdeniz’e boşalır. Amik ovasının oluşturduğu verimli tarım 
arazileri yüzyıllar boyunca bu sahada çeşitli kavimlerin yaşamasına imkân tanımıştır. Bu 
sahayı çekici kılan ve tarihin her döneminde göçlere maruz bırakan kentin kuruluş yerin-
den kaynaklanmaktadır. Anadolu’yu Suriye ve Filistin’e bağlayan yolların kesişme nok-
tasında ve Mezopotamya’dan Akdeniz’e çıkış yolu üzerinde bulunması Antioch’u sürekli 
olarak herkesin göz koyduğu yer durumuna getirmiştir. Antioch Büyük İskender’in ko-
mutanlarından Seleukos I.Nicator tarafından MÖ 300 yılında kurulmuştur ve kuruluşun-
dan günümüze kadar doğu ile batı ticaretinin merkezi olmuştur. Seleukos Devletinin ilk 
başkenti Babil yakınlarında bulunan Selevkia kentiydi. Antioch ikinci başkent olarak ku-
rulmuştur. İkinci başkent olan Antioch dört mahalleden oluşmaktaydı ve bu mahallelerin 
etrafı da surlarla çevrili idi. Bu dönemde Antioch’a dörtgen anlamına gelen “Tetrapolis” 
denilmekteydi. Antioch’un liman kenti ise Asi (Orontes) nehri ağzında kurulmuş olan Se-
levkia Pierria kenti idi. Hindistan ve Uzakdoğu’dan getirilen kıymetli mallar öncelikle bu 
limana gelir, sonra Asi nehri aracılığıyla Antioch’a ulaştırılırdı. Liman zamanla nehrin ta-
şımış olduğu alüvyonlarla dolmuş ve kullanılamaz hale gelmiştir. Uzakdoğu’dan getirilip 
satılan ürünler kıymetli ürünlerdi. Pamuk, baharat, çok değerli taşlar, hafif ipekli kumaş-
lar ve halılar belli başlı ürünlerdi. Bu ürünlerden özellikle batı dünyasının istediği ipekli 
dokumalar yani Çin ipeği getirilerek ticaret yapılmıştır. Doğu ve Uzakdoğu’dan getirilen 
bu mallar Antioch’ta işlenir ve işlenmiş sanayi ürünleri olarak daha karlı bir şekilde satı-
lırdı. Dolayısıyla Antioch belli başlı hammaddelerin işlendiği sanayi merkezi haline de gel-
miştir. Romalılar döneminde ticaret kentin hemen her yerinde yapılmaktadır. Ancak An-
tioch’ta Helenizm döneminden kalma “Seleucid Agora” ve “Valens Forumu” adı verilen 
pazar yerleri bulunmaktadır. Burası Orontes nehri üzerinde bulunan adanın (şimdi bu ada 
yok) karşısına denk gelmektedir. Aslında Antioch’un en eski kuruluş alanı da denilebilir. 
Günümüzde de burası şehrin en canlı alışveriş mekânı durumundadır.

Anahtar kelimeler: Antioch, Selevkia Pierria, Orontes Nehri, Güney İpek Yolu, Ha-
bib-i Neccar Dağı, Seleukos Krallığı, Amik Ovası
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6. BÖLGE İLLERİNİN (SİVAS, TOKAT VE YOZGAT)
ELEKTRİK TÜKETİM ETKİNLİĞİ

Öğr. Gör. Duygu Demet ALTUN
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Yrd. Doç. Dr. Veysel YILMAZ

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, veysel.yilmaz@gop.edu.tr

Elektrik enerjisi günümüz medeniyetinin olmazları arasında olup illerin gelişmişliğini 
gösteren önemli faktörleri arasında yer almaktadır. Türkiye’de enerji piyasasının serbets-
leşmesiyle beraber elektrik enerjisi piyasasında da özellikle dağıtımı ve tüketimi konusu 
2000’li yıllardan sonra özel şirketlere bırakılmıştır. Türkiye elektrik enerjisinin dağıtımı 
TEDAŞ tarafından 21 tane bölgeye ayrılmıştır. Çalışmanın konusunu oluşturan 6. bölge 
illeri Sivas, Tokat ve Yozgat’tır. Bu çalışmada, 2014-2015 ve 2016 yıllarına ait ÇEDAŞ’ın 
elektrik dağıtımını yaptığı bu illerin elektrik tüketim etkinliği veri zarflama analizi (VZA) 
ile analiz edilmiştir. VZA modellerinden CCR ve BCC kullanılarak 3 girdi ve 1 çıktı kul-
lanılmıştır. Girdiler illerin nüfusu, elektrik abone sayısı ve GSYİH’leri olup çıktı olarak 
illerin abone tipi bazında elektrik tüketimi kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Elektirk Enerjisi, Tüketim, Veri Zarflama Analizi (VZA)

6TH REGİON PROVİNCES’ (SİVAS, TOKAT AND YOZGAT)
ELECTRİCİTY CONSUMPTİON ACTİVİTY

Abstract
Electric energy that is a necessity of today’s civilisation, is one of the important fac-

tors that show the development of provinces. Along with the liberalization of the energy 
market in Turkey, especially the issue of distribution and consumption of the electricity 
energy market has been left to private companies after 2000’s. The distribution of Turk-
ish electricity has been divided into 21 regions by TEDAS. The 6th regions that make 
up the subject of the study are Sivas, Tokat and Yozgat. In this study, the electricity con-
sumption activity of these provinces to which ÇEDAŞ made the electricity distribution 
belonging to 2014-2015 and 2016 was analyzed by efficiency data envelopment analysis 
(DEA). 3 inputs and 1 output were used from DEA models using CCR (Charnes Cooper 
Rhodes) and BCC (Banker Charnes Cooper). The inputs were population of the prov-
inces, number of electricity subscribers and GDP and as output electricity consumption 
on the basis of subscribers was used.

Key Words: Electric Energy, Consumption, Data Envelopment Analysis (DEA).
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OTEL İŞLETMELERİNDE YEŞİL PAZARLAMA UYGULAMALARINA 
PERSONELİN BAKIŞ AÇISI

Duygu EREN

Şule ARDIÇ YETİŞ

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Türkiye

deren@nevsehir.edu.tr

ardicsule@nevsehir.edu.tr

Günümüzde işletmeler, çevresel sorunlara duyarlı olmadan varlıklarını sürdüremeye-
ceklerinin bilincindedirler. Yeşil pazarlama felsefesini anlamak, benimsemek ve uygula-
mak temel sermayesi doğal kaynaklar olan turizm işletmeleri için daha önemli hale gel-
mektedir. İşletmelerin hedef kitlesini oluşturan tüketicilerin çevreye olan duyarlılıkları 
ise işletmeleri çevreye duyarlı olmaya zorlayacak itici bir güç niteliğindedir. Bu çalışma-
nın amacı, otel işletmelerinde çalışanların yeşil pazarlama uygulamalarına bakış açıları-
nın demografik özelliklere göre incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda Nevşehir’de bu-
lunan dört ve beş yıldızlı otellerde çalışan personel araştırma kapsamına alınmıştır. Elde 
edilen verilere T-testi ve Anova analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda otel çalışanlarının 
yürütülen yeşil pazarlama uygulamalarına bakış açılarının bazı demografik özelliklerine 
göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çevre, Yeşil Pazarlama, Otel Çalışanları, Otel İşletmeleri.

PERSPECTIVE OF EMPLOYEES’ PRACTICES OF
GREEN MARKETING IN HOTELS

Abstract
Nowadays, companies are conscious that they cannot sustain their company’s life with-

out having environmental sensitivity. To understand, to adopt and to practice the green 
marketing philosophy is getting more important for the tourism establishments whose 
main capital is natural resources. The consumers’ sensitivity about the nature who consti-
tute establishments’ intended population, is the driving force which pushes establishments 
to be sensitive about the nature. The purpose of this study is to examine the perspective 
of employees for green marketing practices in the hotel according to demographic char-
acteristics. In accordance with this purpose, four and five star hotel in Nevşehir, are em-
ployed in the scope of study. Four and five star hotel’s employees were included the field 
research. T-test and Anova were employed. In result of analysis, it is carried out that em-
ployee’s perspective on green marketing practices have been identified some difference 
according to demographic characteristics.

Key Words: Environment, Green Marketing, Hotel Employees, Hotels.
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ESTETİK BEDENDEN TÜKETİCİ BEDENE: TARİH BOYUNCA BEDEN 
KAVRAMINA BAKIŞ

Dr. Duygu ÖZAKIN

dozakin@erciyes.edu.tr

Beden, yüzyıllar boyunca fiziksel varlığından öte anlamlara sahip olmuştur. Bireysel 
bir olgu olmanın yanı sıra toplumsal bir yapı olarak görülen beden, devletin üzerinde hak 
sahibi olduğu bir nesneye dönüşmüştür. İnsan bedenine müdahalenin politik dayanakla-
rını anlayabilmek için, bedeni kontrol altına alarak toplumu dönüştürme fikrini besleyen 
tarihi olaylardan yola çıkmak gerekir. Antik Çağ’da bedenin fiziksel güç ve estetik görü-
nüm; Orta Çağ’da ise günahtan arınma ve çileciliğin yüceltilmesi adına terbiyesine dek 
dayandırılan bu müdahaleler, devlet politikasının parçası olma ve kitlesel bir dönüşüm 
projesine hizmet etme niteliklerine, Aydınlanma sonrası modernleşme hareketleriyle ka-
vuşacaktır. Postmodern dönemde ise beden, tüketim toplumunun idare edilmesindeki en 
önemli araçlardan birine dönüşecektir. Antik Çağ’dan günümüze iktidar mekanizmaları-
nın bedeni yönetmesinin, dönüştürmesinin, işlevselliğini keşfederek politikanın önemli 
bir ayağı haline getirmesinin tarihini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada, beden po-
litikalarının teorize edilmesi için bedene ilişkin felsefe ve sosyoloji kuramlarına başvu-
rulmuştur. Tarih boyunca beden kavramına bakışın nasıl şekillendiğini açıklamak üzere, 
süreç “Antik Çağ: Güçlü ve Estetik Beden, Orta Çağ: Günahkâr Beden, Aydınlanma ve 
Sanayi Devriminden Modernizme: Makine Beden ve Postmodernizm: Tüketici Beden” 
başlıkları altında dört döneme bölünerek incelenmiştir.

Anahtar sözcükler: beden politikaları, bedenin tarihi, beden sosyolojisi, beden felsefesi.
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FROM AESTHETIC BODY TO CONSUMER BODY: APPROACHES TO THE 
CONCEPT OF BODY THROUGHOUT THE HISTORY

Abstract

The body has had meanings beyond its physical existence for centuries. In addition to 
being an individual phenomenon, the body, which is seen as a social structure, has turned 
into an object for the state. In order to understand the political bases of intervention in the 
human body, it is necessary to mark historical events that feed the idea of transforming 
society by controlling the body. The intervention in the body in the Antiquity is related to 
physical strength and aesthetic appearance while in the Middle Ages it is related to train-
ing for purification of sins. The intervention will be the part of the state policy and will 
serve as a mass transformation project by modernization movements after the Age of En-
lightenment. In the postmodern period, the body will become one of the most important 
means of managing the consumer society. This study aims to reveal the history of power 
mechanisms’ management and conversion of the body and becoming body an important 
footstep of politics by exploring its functionality from Antiquity to the present. Theories 
of philosophy of the body and sociology of the body have been applied to the study to 
theorize body politics. In order to explain how the view of body concept has been shaped 
throughout history, the process is divided into four periods: “Antiquity: Strong and Aes-
thetic Body, Medieval Ages: Sinful Body, From Enlightenment and Industrial Revolution 
to Modernism: Body-Machine and Postmodernism: Consumer Body”.

Key Words: body politics, history of the body, sociology of the body, philosophy of 
the body.
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SİNTAKTİK SINONIMLƏRİN SƏCİYYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Dr. E. H. HƏMZƏYEVA
Sinonimliyin sintaktik kateqoriya kimi də qəbul edilməsi cümlə üzvləri ilə cümlələr 

arasındakı semantik paralelliklə sıx bağlıdır. Sintaktik sinonimlik dilin son yarusuna daxil 
olan müxtəlif səciyyəli dil vahidlərində əks olunur. Sintaksisdə ümumi struktur etibarilə 
bir-birindən fərqlənən, lakin mənaca “əmhüdud elə vahidlər var ki, müəyyən xüsusiyyə-
tinə görə qrammatik sinonimliyə oxşayır. Sintaktik strukturların müxtəlifliyi hər hansı bir 
dilin inkişaf səviyyəsi ilə sıx bağlıdır. Sintaktik quruluş nə qədər çox inkişaf edərsə, fikir 
ifadəsinin forma imkanları da o qədər geniş olar.Sintaktik sinonimlik termininin özünü 
nə dərəcədə doğrultması diqqət cəlb edən problemlərdəndir. Məlumdur ki, sinonimlik 
anlayışı ilk növbədə dilin leksik səviyyəsi ilə bağlıdır. O, dilçiliyin əsas mövzularından 
biri olaraq tədricən dilin digər səviyyələrinin də tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. Bu si-
nonim cərgəyə daxil olan vahidlərin bir-biri ilə forma və məna ilə bağlı olmasından irəli 
gəlir. Belə ki, təkcə leksemlər deyil, həm də dilin digər vahidləri məna kəsb edir. Məna 
olan yerdə isə sinonimlik – eyni məzmunun müxtəlif şəkillərdə ifadə edilməsi təbii haldır. 
Məna daşıyan bütün dil vahidlərində sinonimlik özünü forma və mənanın qarşılıqlı müna-
sibəti kimi göstərir. Lakin yalnız məna münasibətinə görə qrammatik (sintaktik) sinonim-
liklə leksik sinonimliyi, dubletləri eyniləşdirmək düzgün deyil. Bunların əsas fərqi onda-
dır ki, sintaktik sinonimlər məzmun və üslub baxımından tam eyniyyət təşkil edə bilmir, 
yəni leksik sinonimlər kimi dublet ola bilmirlər. Qrammatik sinonimlər mənaca yaxınla-
şır, lakin tamamilə eyniləşmir, struktur müxtəlifliyi onlar arasında çətin seçilə biləcək fərq 
yaradır. Eyni məzmun ifadə edən müxtəlif formalar arasında hər zaman tam bərabərlik 
işarəsi qoymaq mümkün olmur.
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ÇUVAŞÇA DEYİM VE ATASÖZLERİNDE KUŞ ADLARI

Arş.Gör.Dr. Elçin YILMAZKAYA

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

yelcin@ohu.edu.tr

Özet

Ç uvaş lar, farklı dil özellikleri, yaşadıkları coğ rafya, mensup oldukları din ve kendile-
rine has kültür yapıları ile diğer Türk topluluklarından ayrılırlar. Çuvaşların dili, Tü rk dil-
leri arasında bir taraftan Moğolcaya diğer taraftan da Fin-Ugor dillerine yakınlığıyla özel 
bir yer tutar. Atası Bulgar Tü rkçesi olan Çuvaşça, aynı zamanda en eskicil özellikleri ko-
ruyan Türk dillerinden biridir. Eski Batı Türkçesinin tek temsilcisi durumunda olan Çu-
vaşçanın söz varlığı araştırmacılara ilginç veriler sunar. Çuvaşların coğ rafi, kü ltü rel ve sos-
yal hayatını en iyi şekilde yansıtan deyim ve atasözlerine bakıldığında Çuvaşlara dair pek 
çok veri elde etmek mü mkü ndü r. Diğer Türkler gibi tarım ve hayvancılık ile ilgilenen ve 
tarih boyunca doğa ile iç içe yaşamış olan Çuvaşların dil malzemesi bu bakımdan da in-
celemeye değerdir. Çuvaşça deyim ve atasözlerine bakıldığında, hayvan adlarına sıklıkla 
rastlanır. Hayvan adlarının deyim ve atasözlerinde ele alınış biçimleri, Çuvaşların yaşam 
tarzlarını, canlılara bakış açısını ve hayvanların sosyal hayatlarındaki önemini yansıtmak-
tadır. Çuvaş deyim ve atasözleri incelendiğinde, kuşlarla ilgili sözvarlığının yoğunlukta 
olduğu görülür. Bu çalışmada Çuvaşça deyim ve atasözlerinde kuş adlarının nasıl yer al-
dığı incelenecek, Çuvaşça deyim ve atasözleri taranarak elde edilen kuş adlarına ait veri-
ler analiz edilecektir. Çalışmada Çuvaşça kuş adları alfabetik sıraya göre dizilerek ince-
lemeye tabi tutulan veriler sö zlü ksel bir sistem oluşturularak sıralanacaktır. Çuvaşça kuş 
adları, Türkiye Türkçesi karşılıkları, -varsa- diğer Türk dillerindeki benzer karşılıkları ve 
tarihsel dönemlerdeki kullanımları ile birlikte verildikten sonra bu adlandırmalarda özel 
olarak dikkat ç eken kimi ö zellikler ü zerine de gö rü ş ler sunulacaktır.

Anahtar Sözcükler: Çuvaşça, Çuvaş deyimleri, Çuvaş atasözleri, kuş adları
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BIRD NAMES IN CHUVASH IDIOMS AND PROVERBS

Abstract

Chuvashs are separated from other Turkic communities by their different language char-
acteristics, geography they live in, religion they belong to and their own culture. Chuvash 
language has a special place in Turkic languages because of being closed to on the one 
hand Mongolian and the other hand Finno-Ugoric languages. Chuvash language, whose 
ancestor is Bulgarian Turkish, is the most archaic in Turkic languages. As the sole repre-
sentative of the Old West Turkic, Chuvash’s vocabulary provides interesting data for re-
searchers. When the idioms and proverbs that best reflect the geographical, cultural and 
social life of Chuvash are reviewed, it is possible to obtain a lot of data about Chuvashs. 
Chuvashs that interested in agriculture and animal husbandry and lived in touch with na-
ture throughout history like other Turks, and their language material is also worth exam-
ining in this respect. When looking at Chuvash idioms and proverbs, animal names are 
frequently encountered. The ways in which animal names are handled in idioms and prov-
erbs reflect the Chuvashs’ lifestyles, their opinions to animals, and the importance of an-
imals in their social lives. When Chuvash idioms and proverbs are examined, it is seen 
that the vowel of birds is intense. In this study, the names of birds in Chuvash idioms and 
proverbs will be examined, and the names of bird names obtained by scanning Chuvash 
idioms and proverbs will be analyzed and Chuvash birds names will be sorted by alpha-
betical order. The names of Chuvash birds, Turkish equivalents, and similar remarks in 
other Turkish languages and their use in the historical periods, will be presented on cer-
tain features that are particularly noteworthy in these terminology.

Key Words: Chuvash, Chuvash idioms, Chuvash proverbs, bird names
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9Be+28Si ELASTIC SAÇILMA REAKSIYONU IÇIN YENI PARAMETRELER

Yusuf SERT

Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü

9Be, α+α+n üç cisim konfigürasyon yapısında düşünülebilen; iki cisim konfigürasyo-
nunda ise 8B+n ya da 5He+α olarak kabul edebileceğimiz oldukça ilginç zayıf bağlı bir 
çekirdektir. 9Be’un eşik enerjisi yada nötron ayrılma enerjisi Sn=1.6654 MeV’dir. 9Be 
hem teorik olarak hem de deneysel olarak farklı hedef çekirdeklerle oldukça yoğun bir 
şekilde araştırılmıştır. Bu sebeplerden 9Be çekirdeği üzerinde çalışmaya karar verdik. Ça-
lışmanın ana amacı 9Be+28Si elastik saçılması için optik model hesaplamaları çerçeve-
sinde fenomenolojik modelle yeni pametreler bulmaktır. Bu yaklaşımda 6 serbest para-
metre vardır. Fenomenolojik hesaplamalar için serbest parametre sayısını azaltmak için 
reel yarıçap (rv) ve imajiner yarıçap (rw) parametreleri aynı değere ve reel difüzyon ve 
imajiner difüzyon parametereleri başka aynı değere sabitlendi.

Anahtar Kelimeler: Zayıf Bağlı Çekirdek, Fenomenolojik Model, Elastik Saçılma

THE NEW PARAMETERS FOR 9Be+28Si ELASTIC SCATTERING 
REACTION

Abstract

9Be is a very amazing weakly bound nucleus which could be considered as an α+α+n 
three body configuration structure; one may also envision it as a nuclear system with two-
body configuration 8B+n or 5He+α. Threshold energy or neutron seperation energy of 
9Be is Sn=1.6654 MeV. 9Be nucleus has densely been researched as both theoretically 
and experimentally with different target nuclei. For these reasons, we have decided to 
work on 9Be nuclei. The main aim of this work is to determine the new potential param-
eters for the elastic scattering reaction 9Be+28Si with phenomenological model within 
the framework of the optical model calculations. In this approximation there are 6 free 
parameters. For the phenomenological calculations the real radius (rv) and imaginary ra-
dius (rw) parameters have been immobilized to same value, and real diffusion (av) and 
imaginary diffusion (aw) parameters to another same value in order to reduce the num-
ber of the free parameters.

Key Words: Weakly Bound Nuclei, Phenomenological Model, Elastic Scattering
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9Li+208Pb ELASTIC SAÇILMASI IÇIN GLOBAL POTANSIYEL: 
FENOMENOLOJIK VE MIKROSKOPIK ANALIZ

Yusuf SERT

Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü

Bu çalışmada, 9Li+208Pb elastik saçılma reaksiyonu ELab=85.6MeV enerjisinde de-
neysel datayı tutarlı bir şekilde tanımlamak ve global bir potansiyel bulmak için optik mo-
del çerçevesinde mikroskopik ve fenomenolojik potansiyeller kullanılarak araştırılmıştır. 
Mikroskopik modelde potansiyelin reel kısmı Gausyen dağılımı kullanılarak (mermi çe-
kirdek için) çift katlama metoduyla oluşturuldu ve imajiner kısım için aynı üretilen po-
tansiyel kullanıldı. İlaveten, hem fenomenolojik hem de mikroskopik potansiyellerin re-
aksiyon tesir kesitleri, hacim integralleri ve hata analizleri hesaplandı.

Anahtar Kelimeler: Optik Model, Elastik Saçılma, Global Potansiyel

GLOBAL POTENTIAL FOR 9Li+208Pb ELASTIC SCATTERING: 
PHENOMENOLOGICAL AND MICROSCOPIC ANALYSIS

Abstract

In present study, we have investigated the elastic scattering of 9Li+208Pb reaction 
using the phenomenological and microscopical model potentials within the framework 
of the optical model to find a global potential set to describe the experimental data con-
sistently at Elab=85.6MeV energy. In microscopic model, the real part of potential have 
been constitued by using Gaussian distribution (for projectile nuclei) with double folding 
method and for imaginary section, same produced potential have been used. Additionally, 
we have computed the reaction cross sections, volume integrals of both phenomenologi-
cal and microscopic potentials and error analysis.

Key Words: Optical Model, Elastic Scattering, Global Potential
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FIRST REPORT OF TREMATOSPHAERIA VITIGENA ASSOCIATED WITH 
GRAPEVINE IN TURKEY

Doç. Dr. Makbule ERDOĞDU
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semra89arslan@gmail.com

Abstract

The genus Trematosphaeria was erected by Fuckel (1870) with T. pertusa Fuckel, as 
the type species. Trematosphaeria is characterised by medium to large sized ascomata 
with peridia composed of small compressed cells, clavate to cylindrical bitunicate asci, 
a trabeculate hamathecium in a gelatinous matrix and reddish- brown ellipsoid to fusoid 
transeversely septate ascospores sometimes with paler end cells (Boise, 1985; Barr, 1990; 
Mckeown et al., 2001). Most species of the genus are saprotrophs or hemibiotrophs of ter-
restrial woody plants (Boise, 1985), but some species are reported from freshwater habitat 
(Shearer, 1993; Hyde, 1995), and marine habitats (Mckeown et al., 2001).

Plant specimens infected with microfungi were collected from Mucur district in Kırşe-
hir province of Turkey and prepared according to established herbarium techniques. Host 
plant was identified using the Flora of Turkey and East Aegean Islands. Microscopical 
features were examined and microphotographs were made using a Leica DM E light mi-
croscope. The microfungi were identified using relevant literature. Species names follow 
Index Fungorum (2017). The examined specimens have been deposited in the mycologi-
cal collection of the Ahi Evran University, Arts and Sciences Faculty, Department of Bi-
ology, in Kırşehir province of Turkey.

The present article includes the new record of Trematosphaeria from Mucur district 
in Kırşehir province. Trematosphaeria vitigena Ellis & Everh. on branches of Vitis vinif-
era L. (Vitaceae) is reported as new to the mycobiota of Turkey. Distinguishing morpho-
logical characters are described and illustrated for this species.

Acknowledge: This work was supported by the Ahi Evran University Scientific Re-
search Projects Coordination Unit. (Project Number: FEF.B2.16.003).

Key Words: Microfungi, New Record, Vitis vinifera.
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7. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABININ METİN TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ 
AÇISINDAN İNCELENMESİ

Yrd. Doç. Dr. Hakan YALAP
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Murat TOPAL

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

murattopal1987@hotmail.com

Atakan DOĞAN

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

doğan_atakan38@hotmail.com

Bu çalışmanın amacı 7.sınıf Türkçe ders kitabını (Meram yay.) metin türleri ve özel-
likleri açısından incelemektir. Ders kitapları eğitim ve öğretimde en önemli kaynaklardan 
biridir. Kazanım ve amaçların uygulanmasında en büyük görev ders kitaplarına düşmek-
tedir. Türkçe ders kitapları, dil becerilerini öğrenme ve öğretmede vazgeçilmez temel ders 
araçlarıdır. Son yıllarda ders kitaplarındaki çeşitlilik, en iyi kitabı seçmeyi gündeme ge-
tirmektedir. Ders kitapları, öğrenciye hem bilgi vermeyi hem de birçok duyuşsal özellik 
kazandırmayı amaçlayan materyallerdir. Öğrencilerde okuma zevki oluşturma, dilsel be-
cerilerini geliştirme, sosyalleşmelerini sağlama ve kültürel değerlerin kavratılması bakımın-
dan Türkçe ders kitaplarında kullanılan edebi metinlerin belirlenmesi önemli bir konudur.

Türkçe dersinde öğretmen birçok etkinliği kitap ile başlatıp kitap ile sürdürmektedir. 
Bu bağlamda, Türkçe öğretimine kaynaklık ve kılavuzluk etmesi amacıyla hazırlanan 
ders kitapları, her dönem eleştirilerin odak noktasını oluşturmaktadır. Bu durum ders ki-
taplarının dil öğretiminde kullanılan araç gereçlerden en yaygın, en sık ve en kolay ula-
şılabilir, olma özelliğiyle açıklanabilir. Ders kitabı, özellikle Türkçe derslerinde, öğrenci-
lere, temel dil becerilerini kazandırmak için önemli bir işleve sahiptir. Bu işlev, kitaplarda 
yer alan metinlerden kaynaklanmaktadır. Çünkü Türkçe derslerinde, bütün dil becerileri 
(okuma, yazma, konuşma, dinleme) metinlerden hareketle hazırlanan etkinlikler yoluyla 
kazandırılmaya çalışılmaktadır. Ana dil öğretiminde çocuklara temel dil ve kişisel bece-
rilerin kazandırılabilmesi bakımından ders kitaplarında kullanılan metinlerin niteliği üze-
rinde önemle durulmalıdır.

Bu araştırma doküman incelemesi yöntemine dayalı betimsel bir çalışmadır.7.sınıf 
Türkçe ders kitabı metin türlerinin dağılımı, metinlerin konusu ve özellikleri açısından 
incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: 7.Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Metin Türleri, Türkçe Öğretimi
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SORGUN HALK MASALLARININ DEĞERLER VE 2017 TÜRKÇE 
ÖĞRETİMİ PROGRAMI 5-8 DİNLEME/İZLEME KAZANIMLARINA 

UYGUNLUK AÇISINDAN İNCELENMESİ

Mustafa ARMUT

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Kırşehir

mustafa.rmt@gmail.com

Türk halk edebiyatındaki önemli bir sözlü anlatı türü olan masallar, eğlendirme ve 
hoşça vakit geçirtme özelliklerinin yanı sıra eğitme işlevine de sahiptir. 2017 Türkçe Öğ-
retim Programı’nda masal, her sınıf seviyesinde yer verilebilecek metinler arasında gös-
terilmiştir. Bu özelliklerden hareketle bu çalışmada Sorgun halk masallarının 2017 Türkçe 
Dersi Öğretim Programı’nda üzerinde önemle durulan değerler ve 2017 Programı’ndaki 
dinleme/izleme alanı kazanımları açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya konu 
olan 20 masal, Yozgat ili Sorgun ilçesindeki bir köyde yaşayan 13 kişiden yüz yüze görüş-
mek suretiyle derlenmiştir. Görüşülen her masal anlatıcısından izin alınarak her bir masal 
anlatımı kamera ile kaydedilmiştir. Daha sonra bu kayıtlar dinlenmiş ve sözlü anlatımlar 
önce ağız özellikleri dikkate alınarak yazıya aktarılmıştır. Ardından her bir metin ölçünlü 
Türkçe ile tekrar yazılmıştır. Elde edilen masal metinleri betimsel analiz ve içerik analizi 
yöntemleri ile incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre Sorgun halk masallarında öne çı-
kan değerler şunlardır: dinî değerler (Allah inancı, yaratılış),aile bağı (evlenme, akrabalık), 
yardımseverlik, ölçülü olma, vefa, merhamet, misafirperverlik, adalet, çalışkanlık, sabır ve 
cömertlik. Bu değerlerden en çok öne çıkanlar ise dinî değerler, aile bağı ile ilgili değer-
ler ve cömertlik olarak tespit edilmiştir. Sonuçlara göre, incelenen masalların çoğunluğu, 
2017 Türkçe Programı’ndaki dinleme/izleme kazanımlarının çoğuna cevap verir nitelik-
tedir. Masalların özellikle “Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve so-
nucu hakkında tahminde bulunur.”, “Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.” 
gibi olay anlatılarına yönelik kazanımlar için uygun olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: değer, kazanım, masal, Türkçe programı
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THE EXAMINATION OF SORGUN FOLK TALES IN TERMS OF VALUES 
AND CONVENIENCE TO 2017 TURKISH TEACHING PROGRAM 5-8 

LISTENING/MONITORING ENHANCEMENTS

Abstract

Tales which are important oral narration types have education function besides the char-
acteristic of amusing and getting to have a nice time. Tales were shown among the texts 
that could be used at each grade level in 2017 Teaching Turkish Program. Act on these 
features, it was aimed to examine Sorgun folk tales in terms of values that are mentioned 
with importance in 2017 Program and listening/monitoring field enhancements in 2017 
Program. 20 tales which are the subjects of the research were collected from 13 people who 
live in a village in Sorgun town of Yozgat province by interviewing face to face. Each tale 
teller’s permission was got and each telling was recorded by camera. Then these records 
were listened and oral narrations were turn into writing initially taking into consideration 
the accent characteristics. Then each text was writen again in standart Turkish. Obtained 
tale texts were analyzed with descriptive and content analyze methods. According to the 
results of the research, major values in Sorgun folk tales are followings: religious values 
(Allah believe, genesis), family ties (merriage, relationship), helpfulness, moderation, fi-
delity, compassion, hospitality, justice, diligence, patience, generosity. The most promi-
nent of these values were determined as religious values, values related to family ties and 
generosity. According to the results, most of the examined tales are at the quality to suit 
most of the enhancements in 2017 Turkish Program. It was determined that the tales are 
especially suitable for the enhancements intended event narration like “Makes assump-
tions about development and result of events that are in listened/monitored.”, “Animates 
narrative texts that he/she listen/monitor.”

Key Words: value, enhancement, tale, Turkish program
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TÜRKİYE’DEKİ GENÇLİK HAREKETLERİNDE LİDER TİPLERİ
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Siyasi liderlik, siyasal topluluğun başında bulunarak söz konusu topluluğu amaçları 
yönünde kanalize eden, üyelerin bireysel amaçlarını, koordineli hale getiren ve üyelerde 
ortak bir bilinç oluşturarak siyasal topluluğu yükseltme çabası içerisinde olan kişidir.

Artık siyasetin temel aktörü siyasi partiler değil liderlerdir ve söz konusu bu gerçek si-
yasal sistemden bağımsızdır. Ünlü bir kişi olan politikacının yükselişi ile politik partilerin 
düşüşü arasında kesinlikle belirgin bir korelasyon bulunmaktadır. Siyasa iletişimin oda-
ğında siyasi liderler bulunur. Gerçekten siyasal iletişimde doğru konumlandırılmış bir li-
der, bir partiye seçim kazandırır. Sosyal uyum gücü yüksek olan ve iletişim becerileri ge-
lişmiş olan liderler; vizyon sahibi olmaları, yaratıcı, daha az kişisel davranabilen, çabuk 
fikir ve eylem gösteren, cesaretli, değişime açık, istikrarlı, çevresindeki kişilerin davra-
nışlarına daha duyarlı olmaları nedeniyle etrafına daha çok kişiyi çekerek, idealleri doğ-
rusunda daha kolaylıkla hareket edebilmektedirler.

Günümüz ortamında, özellikle “gençlerin” siyasete aktif olarak katılmaları, kendile-
rini yöneten kişilerden etkilenerek, ülke menfaatleri doğrultusunda aktif olmaları bir ül-
kede demokrasinin de etkin bir şekilde uygulanabilir olduğunun göstergesi olacaktır. Bu 
amaçla yapılan araştırman amacı; Türkiye’de özellikle siyasi partilerin gençlik kollarına 
katılan gençlerin kendi siyasi liderlerinden ne tür beklentileri olduklarını, liderlerinin hangi 
tür davranış şekillerinden etkilenerek onları izlediklerini görebilmektir. Bu amaca ulaşa-
bilmek için, İzmir’de 4 farklı partinin eski üst düzey yöneticileri ile yüz yüze görüşmeler 
yapılmıştır. Bu görüşmeler sonucunda, hem siyasi partilerde gençlik hareketinin parti içe-
risindeki yeri ve izleneceği politikalar belirlenebilecektir. Ayrıca; partiye üye olan genç-
lerin parti liderlerinden ne ölçüde etkilendikleri ortaya çıkarılarak, geleceğin siyasi lider 
imajını da belirleme imkânı olabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Liderlik, Siyaset, Siyasi imaj, Genç siyasetçiler
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LEADER TYPES ON YOUTH MOVEMENTS IN TURKEY

Abstract

A political leader is a person who leads and canalises a political group according to 
certain objectives, who coordinates the personal goals, creates a common conciousness 
and so enhance the political body.

Today the main actors of politics is not the political parties but leaders and this real-
ity is independent from the political system. There is a correlation between the rise of a 
politican and the fall of a political party. In the center of political communication are the 
political leaders. Success in the elections depends on the leader who is successfully posi-
tioned in political communication. Leaders with high communication and social adapta-
tion skills affect and attract more people because they have vision, they are creative and 
srnsitive to the behaviors of other people. And this gives them the possibility to move 
easiliy for their ideas.

In today’s circumstances participation of especially “the young” in politics, being ac-
tive for the interest of their country, shows that democracy is functioning well in the con-
try. The purpose of this study is to observe the expectations of the young in the” youth 
branches” of politicalparties from their leaders. For this aim face to face meetings are held 
with the ex-senior managers of 4 political parties in İzmir. The result of these meetings will 
help determine the position of the youth in the party and the politics to be followed. Be-
sides , it will be possible to find out to what extent the young members of the party are af-
fected by the party leaders and now the political leader image of the future can be defined.

Key Words: Leadership, Politics, Political image, Young politicans
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ISPARTA İLINDE 2013-2017 YILLARI ARASINDA YALNIZ YAŞARKEN 
ÖLEN VE OTOPSILERI YAPILAN YAŞLI ÖLÜMLERININ 
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Amaç: Bu çalışma ile Yalnız yaşayan yaşlı ölümlerinin nedenlerini ortaya koymak 
ve ayrıca konu ile ilgili demografik, sosyoekonomik koşulları, kronik hastalıklar ve yaş-
lılardaki sağlık önceliklerinin neler olabileceği hakkında bilgi verebilmek amaçlanmıştır.

Yöntem; 2014-2017 yılları arasında Isparta ilinde yapılan otopsiler taranarak yalnız ya-
şarken ölen ve otopsileri yapılan yaşlı ölümleri saptanarak literatür eşliğinde incelenmiştir.

Bulgular: Çalışmada 65 yaş üstü grup ele alındı. 4 yıllık sürede 30 adet yalnız yaşar-
ken ölen ve otopsisi yapılan yaşlı ölümü olgusu saptandı. Olguların %70’i erkek, % 30’u 
kadın olduğu, olguların % 40’ının şehir merkezinde yaşadığı, kişilerin ölmeden önce gö-
rülme sürelerinin 1 gün ile 7 arasında olduğu, % 23’ünde çürüme meydana geldiği, en 
sık ölüm sebebinin sırası ile kalp yetmezliği olduğu, yüksekten düşme, zehirlenme, beyin 
kanaması ve intihar olduğu, iki olguda ise ölüm nedeninin belirlenemediği tespit edildi.

Tartışma ve Sonuç: Yalnız yaşayan yaşlı ölümleri ile ilgili yaralayıcı haberleri çok 
sık yapılmakta ancak gerekli duyarlılığın gösterilmediği bu haberlerin devam etmesinden 
anlaşılmaktadır. Çalışmamızda da ortaya çıktığı gibi bu ölümler çoğunlukla önlenebilir 
niteliktedir. Bu nedenle huzurevi, yaşlı bakım evi gibi sosyal kurumların yeterli ve ulaşı-
labilir hale gelmesi, sağlık hizmetinde önceliklerin aktif olarak güncellenmesi gibi çalış-
maların çözüme katkı sunacağı düşünülmüştür.
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AN ANALYSIS OF AUTOPSIED ELDERLY INDIVIDUALS THAT PASSED 
AWAY WHEN LIVING ALONE BETWEEN 2013 AND 2

Abstract

Study Objective: This study examined demographic and socioeconomic conditions, 
chronic diseases and possible health priorities for older individuals that lived alone and 
put forward their cause of death.

Methodology: Autopsies from the province of Isparta conducted between 2014 and 
2017 were reviewed and those for elderly individuals that passed away when living alone 
were examined.

Findings: The study focused on individuals 65 years or older. Within the four years 
analyzed, 30 elderly individuals were autopsied that passed away when living alone. In 
the study, 70% were males, 40% lived in the city center, they were found 1 to 7 days after 
their death, and 23% had deterioration in their bodies. The most frequent cause of death 
was heart attack, followed by falling from a height, poisoning, cerebral hemorrhage, and 
suicide. The cause of death was not identified for two subjects.

Discussion and Conclusion: There are many published news stories about the death 
of elderly individuals. However, their continued publication demonstrates their lack of 
sensitivity towards this issue. This study found a majority of these incidents are prevent-
able. Therefore, ensuring that the relevant social institutions (e.g. nursing homes, residen-
tial facilities) are sufficient and accessible and actively updating health care priorities will 
contribute to the elimination of this issue.
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ORTAÖĞRETİMDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN DUYGUSAL ZEKÂ 
VE ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
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Araştırmanın amacı duygusal zekâ düzeyi ile örgütsel sinizm arasındaki ilişkinin belir-
lenmesidir. Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmanın hedef evrenini Iğdır ili 
ve ilçelerinde bulunan 873 resmi ortaöğretim öğretmeni oluşturmaktadır. Hedef evrenden 
örneklem alma yoluna gidilmiştir. Araştırmanın örneklemini 293 ortaöğretim öğretmeni 
oluşturmuştur. Duygusal zekâ düzeyini ölçmek için “Duygusal zekâ ölçeği”, örgütsel si-
nizmi ölçmek için “Örgütsel sinizm ölçeği” kullanılmıştır. Cinsiyet ve medeni durum de-
ğişkenin analizinde t-testi ve branş, yaş ve kıdem yılı değişkenlerinin analizinde ANAVO 
kullanılmıştır. Duygusal zeka ve örgütsel sinizm arasındaki ilişkiyi belirlemede Pearson 
korelasyon analizi kullanılmıştır.

Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerinin yaş ve kıdem yılı 
değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği gözlemlenmiş. Öğretmenlerin örgütsel si-
nizm düzeylerinin cinsiyet, medeni durum, branş değişkenlerine göre anlamlı farklılık gös-
termediği belirlenmiştir. Öğretmenlerin duygusal zeka düzeylerine göre ise cinsiyet, me-
deni durum, yaş, kıdem yılı ve branş değişkenlerinin hiçbirinde öğretmenlerin görüşleri 
arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Öğretmenlerin duygusal zekâ ve örgütsel si-
nizm düzeylerinin birbiri ile korelasyonu incelendiğinde iyimserlik alt boyutu ile duyuş-
sal sinizm alt boyutları arasında anlamlı, negatif ve zayıf yönlü bir ilişki olduğu belirlen-
miştir. Duygulardan faydalanma alt boyutu ile davranışsal sinizm alt boyutu ve örgütsel 
sinizm arasında ise anlamlı, zayıf ve pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Duygusal zekâ, örgütsel sinizm, ortaöğretim, öğretmen
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ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
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Araştırmanın genel amacı, üniversite okuyan öğrencilerin duygusal zekâ düzeyleri-
nin çeşitli değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesidir. Araştırma-
nın hedef evreni, Iğdır Üniversitesinde bulunan 1857 lisans öğrencisidir. Tarama mode-
lindeki araştırmanın örneklemini, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Iğdır Üniversitesinin 
farklı fakültelerinde (Ziraat, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat) öğrenim gören 538 öğ-
rencioluşturmaktadır.

Araştırma verileri “kişisel bilgi formu” ve “DuygusalZekaÖlçeği”iletoplanmıştır. Ve-
rilerin analizinde, maddelerin değerlendirmesinde aritmetik ortalama ve standart sapma, 
cinsiyet değişkeninde t-Testi, akademik ortalama, fakülte, babanın eğitim düzeyi, anne-
nin eğitim düzeyi, ailenin gelir düzeyine göre anlamlı farklılığı belirlemek için tekyönlü 
varyans analizi(ANOVA)kullanılmıştır. Farklılığın kaynağını belirlemek için Tukey testi 
kullanılmıştır.

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğrencilerin duygusal zekâ düzeyi cinsiyet ve 
fakülte değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Öğrencilerin duygusal zekâ 
düzeyleri akademik ortalama baba eğitim düzeyi, anne eğitim düzeyi ve aylık gelir değiş-
kenlerinine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.

Anahtar kelimeler: Duygusal zekâ, üniversite, üniversite öğrencileri
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TÜRKİYE’DE FELSEFE ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİM AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ
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Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de felsefe öğretimin gelişimini tarihsel açından ge-
nel bir değerlendirmesini yapmaktır. Bu amaç çerçevesinde Cumhuriyet öncesi ve Cum-
huriyet sonrası olmak üzere felsefe öğretimini konu alan makale, tez ve kitaplar betim-
sel analiz yöntemiyle incelenmiştir. Araştırmada tez, kitap ve makalelerden amaca uygun 
olan bölümler alınmış, gerekli yorum ve değerlendirmeler yapılmıştır. Araştırma sonunda; 
Türkiye’de felsefe öğretiminin Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet sonrası gelişiminde öne 
çıkan belli başlı eğilimler hakkında bilgiler verilmiştir.

Anahtar kelimeler: Felsefe, felsefe öğretimi, Türkiye’de felsefe öğretimi, eğitim tarihi

THE EVALUATION OF PHILOSOPHY TEACHING IN TURKEY IN TERMS 
OF HISTORICAL DEVELOPMENT

Abstract

The aim of this research is to make a general evaluation of the development of phi-
losophy teaching in Turkey from a historical point of view. In this framework, articles, 
theses and books about philosophy teaching were examined by using descriptive analy-
sis method. In the research, appropriate sections were taken from thesis, books and arti-
cles and necessary comments and evaluations were made.;it is given information on the 
main trends in philosophical education in Turkey before and after the Republican period 
at the end of research.

Key Words: Philosophy, philosophy teaching, philosophy teaching in Turkey, his-
tory of education
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Bu araştırmada liselerde felsefe eğitiminin eleştirel düşünme açısından genel bir de-
ğerlendirilmesinin yapılması hedeflenmektedir. Bu amaç çerçevesinde “felsefe eğitimi”, 
“liselerde felsefe eğitimi”, “eleştirel düşünme” ve “felsefe derslerinde eleştirel düşünme” 
anahtar kavramlarıyla internet ortamında ve kütüphanelerde bulunan makale, tez ve ki-
taplar incelenmiştir. Araştırmada betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu çerçevede 
amaca uygun bulunan makale, tez ve kitap bölümleri araştırmada kullanılmış, gerekli yo-
rumlarda bulunulmuştur. Araştırma sonunda felsefe derslerinde eleştirel düşünmenin yeri 
ve önemi ile felsefe derslerinde eleştirel düşünmeyi kullanabilmek için gerekli olan yön-
temler hakkında bilgiler verilmiştir.

Anahtar kelimeler: Lise, felsefe eğitimi, liselerde felsefe eğitimi, eleştirel düşünce

THE EVALUATION OF PHILOSOPHY EDUCATION IN HİGH SCHOOLS IN 
TERMS OF CRITICAL THOUGHTS

Abstract

In this research, it is aimed to make a general evaluation of philosophical education 
in high schools in terms of critical thinking. Within this aim, articles, theses and books on 
internet and in libraries have been examined with the key concepts of “philosophy educa-
tion”, “philosophy education in high schools”, “critical thinking” and “critical thinking in 
philosophy courses”. Descriptive analysis method was used in the study. Articles, theses 
and book chapters which were found suitable in this frame were used in the research and 
necessary comments were made. At the end of the research, the place and importance of 
critical thinking in philosophy courses and the necessary methods to use critical thinking 
in philosophy courses were given.

Key Words: High school, philosophy education, philosophy education in high school, 
critical thinking
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Sanatçı edindiği bilgi, yetenek ve kazanımlarla çevresi ile ilişkili algılarını anlamlan-
dırmak için ifade dili kullanır. Yaratıcı sanatçı; etkinliklerini kendi zihni kabiliyet ve ye-
teneği ile somut ve anlamlı ürünler ortaya koymasıyla da ayrı bir önem kazanır. Bu yö-
nüyle sanatçının dünyaya bakış ve ifade biçimi kendine has bir özgünlük taşır.

Sanatçının kendine özgü bir anlatım dili yaratma çabası olduğu kadar, ifade etmede kul-
lanacağı araçlar ve yöntemleri uygulama zorunluluğu da vardır. Sanatlar arasında, duygu 
ve düşüncenin ifadesi açısından bazı ortak esin kaynaklık eden noktalar bulunabilir. Sa-
natçı duygularını dile getirmesinde şiir, müzik, resim gibi sanatlardan bir ya da birkaç ta-
nesini kabiliyet ve yeteneğine göre kendine has nitelikte kullanabilir. Anlatımda ifade ben-
zerlikleri ya da koşutluklar kurulabilse de kullanılan araçların farklılıkları nedeniyle ifade 
olarak indirgemeler yapılamaz. Resmin dilinin temel maddelerinden olan renk, ifade et-
mede diğerlerinden farklı olması gibi, müziğin dilini oluşturan seslerin kurgusal özellik-
lerini de özgün ses formları oluşturulmaktadır.

Bir martı sürüsünün süzülüşü, bir üst dil olan şiirde, müzikte ve resimde kafiye mecaz 
ve ritmik kurgularla özgün bir yapıt olarak sanatsal boyutta belleklere kazınır. Sanatın dili 
görsel sanatlarda evrensel birlik ve duygu bütünlüğü taşır. Günlük dil insanın iç dünyasında 
duygu, coşku gibi kavramlar yaratmada yetersizdir. Buna karşın sanat dili kişinin duygu, 
düşünce sezgi gibi kişisel görü ve davranış özellikleri görsel biçimlerle İfadeye yöneliktir.

Bu yönüyle sanat yapay dildir, araç dildir. Her sanat yapıtından bir şeyler ifade etmesi 
beklenir. Bir tablo ya da fotoğrafta yer alan kişinin portresinin bizde yarattığı ifade pasif, 
edilgen olsa bile çıkarımlarda bulunabiliriz. Resimdeki bir portrenin yüzüne baktığımız o 
anda zihnimizden neler geçtiğini sezinler ve kendi içimizde hissederiz. Görsel nitelikler 
sanatçının yarattığı biçimlerle anlamlı hale gelir.

Anahtar kelimeler; dil, sezgi, ifade, özgünlük, resim,
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EXPRESSION IN ART WORKS

Abstract

The artist uses the language of expression to make sense of the perceptions related to 
the environment with the knowledge, talents and achievements. Creative artist; But also 
with its own mind capability and ability to present concrete and meaningful products. In 
this respect, the artist’s view and expression of the world has its own originality.

There is also the obligation to apply the tools and methods that the artist will use to 
express it, as much as the artist is struggling to create her own narrative language. Among 
the arts, there may be points of common inspiration in terms of emotion and expression 
of thought. In expressing his feelings, the artist can use one or more of his arts such as 
poetry, music, painting in his own way according to his ability and ability. Although ex-
pression similarities or parallels can be established in the narration, reductions can not be 
made as expressions because of differences in the used tools. As the color of the basic el-
ements of Resin language is different from the others in expression, unique sound forms 
are formed in the fictional features of the sounds that constitute the language of the music.

The infiltration of a gull fly is sculpted in artistic dimension as a unique work with 
rhythmic fiction and metaphors in musical and pictorial rhythm in poem as a higher 
tongue. The language of art carries universal unity and emotional integrity in visual arts. 
Daily language is insufficient to create concepts such as emotion and joy in human’s in-
ner world. On the other hand, the personal views and behavioral features of artistic per-
son such as emotion, thought intuition are directed to Expression in visual form. In this 
respect, art is artificial, car-like.

Every artwork is expected to express something. We can find the expression cre-
ated by a portrait of a person in a painting or photograph, even if it is passive or passive. 
When we look at the face of a portraits in the picture, then we sense what goes through 
our minds and we feel in ourselves. Visual qualities become meaningful with the forms 
created by the artist.

Key words; Language, intuition, expression, originality, painting,
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DUYUŞSAL EĞİTİM YAKLAŞIMLARI VE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN 
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

Yrd. Doç. Dr. Mustafa TAHİROĞLU

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

mtahiroglu@nevsehir.edu.tr

Bilindiği gibi ülkemizde, çocuğu iyi bir vatandaş olarak yetiştirmek için gerekli bilgi 
ve becerilerin önemli bir kısmı formal eğitim aracılığıyla kazandırılmaya çalışılmakta-
dır. Bu nedenle okullarda, duyuşsal kazanımların kazandırılması oldukça önemli bir yer 
tutmaktadır. Ancak insanın duyuşsal tarafı; duygular, tercihler, seçimler, duygulanımlar, 
inançlar, beklentiler, tutumlar, değerler, ahlak, etik vb. içerdiği için verilen eğitim duyuş-
sal boyutun bu yapılarının tümüyle ilişkili olmalıdır. Fakat insanların bu duyuşsal tarafları 
kişiden kişiye farklılıklar gösterebilir. Çünkü sergilenen davranış insanoğlunun duyuşsal 
tarafının herhangi birisiyle alakalı olabilir. Bu yüzden duyuşsal eğitimde çoğunlukla kul-
lanılan yöntem, kaynak ve materyallerin her öğrencinin düzeyinde olması oldukça zor-
dur. Bunların dışında duyuşsal boyut üzerinde bir çalışma yapmanın çeşitli zorlukları var-
dır. Örneğin; duyuşsal boyutun tanımlanmasından sınıflandırılmasına, uygulama yaparken 
nasıl bir yöntem takip edileceğinden elde edilen sonuçların nasıl değerlendirileceğine ka-
dar pek çok hususta ciddi tartışmalar devam etmektedir. Ayrıca öğrencilerin ve velilerin 
özellikle gelecek kaygısı ile bilişsel başarılara odaklanmaları da durumu zorlaştırmaktadır. 
Bu yüzden duyuşsal kazanımların verilmesi ve sonuçlarının ölçülmesi zor ve soyut şeyler 
olarak görüldüğü ve bu süreç üzerinde fazla durulmadığı düşünülmektedir. Bu problem-
ler göz önünde bulundurularak çalışmamızda; Bazı duyuşsal eğitim yaklaşımlarının açık-
lanması ve bu yaklaşımlardan yararlanılarak ilkokul öğrencileri için etkinlik örneklerinin 
geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çünkü uzmanlar öğrencilere duyuşsal kazanımlarında doğru-
dan verilebileceğini ancak verilmek istenen duyuşsal kazanımlar için bilişsel ve psikomo-
tor süreçlerin yanında bazı duyuşsal süreçlerinde uygulanması gerektiğini belirtmişlerdir. 
Ayrıca kişilik ve becerilerin küçük yaşlardan itibaren şekillenmeye başladığı ve temelleri 
oluştuğu düşünüldüğünde ilkokul yılların önemi büyüktür. Bu bağlamda çalışmamızda, 
nitel araştırma yöntemlerinden biri olan “doküman incelemesi” yöntemi kullanılarak bazı 
duyuşsal eğitim yaklaşımları incelenmiş ve bu yaklaşımlara uygun ilkokul öğrencileri için 
etkinlik örnekleri geliştirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Duyuşsal eğitim, Duyuşsal kazanım, Etkinlik örnekleri
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AFFECTIVE EDUCATION APPROACHES AND SAMPLE ACTIVITIES FOR 
PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Abstract

As is known, in our country, a considerable part of the knowledge and skills required 
to train the child as a good citizen is tried to be acquired through formal education. For 
this reason, it is very important to make the students gain the affective learning outcomes 
in the schools. Since the affective side of man includes emotions, preferences, choices, 
affectivity, beliefs, expectations, attitudes, values, morals, ethics, etc. the endowed educa-
tion should be all related to these structures of affective dimension. But these affective as-
pects of people may vary from person to person. Because the exhibited behavior may be 
related to any of the affective side of mankind. Therefore, it is very difficult for the meth-
ods, resources and materials used mostly in affective education to be at the level of each 
student. Apart from these, there are various difficulties in studying the affective dimen-
sion. For example; serious debates continue on many subjects such as from the definition 
of the affective dimension to the classification, from the application of the method to the 
follow-up, and how to evaluate the results obtained. It also makes it difficult for students 
and parents to focus on future anxiety and cognitive success. Therefore, it is thought that 
gaining the affective outcomes and the measurement of results is seen as difficult and dis-
crete things, and this process is not over-emphasized. Considering these problems; it was 
aimed to explain certain affective education approaches and develop sample activities for 
primary school students using these approaches. Because experts have indicated that affec-
tive outcomes can be directly given to students but in their affective gains some affective 
processes should be applied besides cognitive and psychomotor processes for the intended 
affective gains. In addition, primary school matters when it is considered personality and 
skills begin to shape from the early ages. In this context, some of the affective education 
approaches have been examined by using the “document review” method which is one 
of the qualitative research methods and sample activities have been tried to be developed 
for the primary school students in accordance with these approaches.

Key Words: Affective Education, Affective outcomes, Sample activities
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TONYUKUK BENGÜ TAŞINDAKİ İBARE “KAÇ NEŊ ERSER”/ “KAÇAN 
<N>EŊ ERSER” Mİ, YOKSA “KAÇAN EŊİRSER” Mİ OKUNMALI?

Doç. Dr. Mustafa TOKER

Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, mustafatoker@gmail.com

Tonyukuk bengü taşının birincisinde, ikisi doğu yüzünde ve biri kuzey yüzünde ol-
mak üzere üç kez geçen bir ibare yer almaktadır. Kimi Türkologlarca kaç neŋ erser, ki-
milerince kaçan neŋ erser, kimilerince ise hem kaç neŋ erser hem de kaçan <n>eŋ er-
ser şekillerinde okunan ibareye araştırmacılar tarafından benzer anlamlar verilmiştir. Bir 
Türkolog ise diğerlerinden farklı olarak bu ibareyi kaçan eŋirser şeklinde okumuş ve di-
ğerlerinden farklı bir anlamlandırma yapmıştır. Sözü edilen ibare birinci taşın doğu yüzü 
üçüncü ve dördüncü satırı ile aynı taşın kuzey yüzü beşinci satırında geçmektedir. Bu bil-
diride, Türkologlar tarafından farklı şekillerde okunup farklı anlamlandırmalar verilen iba-
renin bizce doğru şekli tartışılacaktır. Bu yazıda, önce bugüne kadar yapılan yayınlarda 
ibarenin ne şekilde okunduğu ve nasıl anlamlandırıldığı gösterilecek, ardından da bu oku-
malar hakkındaki görüşlerimiz ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Türk Runik Metinleri-Köktürkçe-Köktürk Bengü Taşları-Tonyu-
kuk Bengü Taşı-kaç neŋ erser- kaçan neŋ erser

SHOULD THE EXPRESSION ON TONYUKUK MONUMENT BE READ AS 
“KAÇ NEŊ ERSER” / “KAÇAN <N>EŊ ERSER” OR “KAÇAN EŊİRSER”

Abstract

An expression is placed on the first of Tonyukuk Monument three times-two of them 
being on the eastern face and one on the northern face. Similar meanings were given by 
the researchers to the expression which is read as kaç neŋ erser by some Turcologists 
while it is read as both kaç neŋ erser and kaçan <n>eŋ erser by others. A turcologist has 
read this expression as kaçan eŋirser and given a different meaning from the others. The 
mentioned expression is located in the third and fourth lines on the eastern face of the 
stone and in the fifth line on the northern face of the same stone. In this paper we will 
discuss our proposed correct form of the expression that has been read in different ways 
and given different meanings by the turcologists. In this paper we will indicate in what 
form the expression has been read and how it has been interpreted, then we will present 
our opinion about these readings.

Key Words: Turkish Runic Texts-Kokturkish-Orkhon Monuments-Tonyukuk Monu-
ment- kaç neŋ erser- kaçan neŋ erser
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TÜRKÇE EĞİTİMİ DOÇENTLERİNİN ŞART YAYINLARININ ATIF ALMA 
DURUMLARI

Mustafa TÜRKYILMAZ, Mustafa ARMUT

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Kırşehir

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Kırşehir

mturkyilmaz@ahievran.edu.tr

mustafa.rmt@gmail.com

Atıf alma, bir akademisyenin akademik performans göstergelerinden biridir. Türki-
ye’de son yıllarda akademik çalışma sayısında önemli oranda artış olduğu görülmektedir. 
Bununla birlikte ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) verilerine bakıldı-
ğında Türkiye’de yapılan yayınların aynı oranda atıf almadığı ve Türkiye’nin etki değe-
rinin daha az yayın yapan bazı ülkelerin gerisinde olduğu görülmektedir. Türkiye’deki 
akademisyenler için de benzer bir durumdan söz edilebilir. Bu çalışmada, Türkçe Eğitimi 
alanında doçentlik şartını sağlamış akademisyenlerin doçentlik için şart yayınlarının ulusal 
ve uluslararası anlamdaki atıf alma durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın 
çalışma grubunu Türkiye’deki devlet üniversitelerinde çalışan ve 2017 Ocak ayı itibarıyla 
doçentlik şartını sağlamış toplam 50 öğretim üyesi oluşturmaktadır. Çalışma kapsamına 
Türkiye’de Ocak 2017 tarihinde söz edilen şartları sağlayan bütün Türkçe eğitimcileri 
alınmıştır. Araştırma kapsamında öncelikle doçentlik şartını sağlamış Türkçe eğitimcileri 
YÖK (Yükseköğretim Kurulu) Akademik veri tabanı aracılığıyla tespit edilmiştir. Ardın-
dan bu akademisyenlerin SSCI (Social Sciences Citation Index), SCI Expanded, ERIC 
ve ULAKBİM dizinlerinde taranan çalışmaları tespit edilmiştir. Her bir çalışmanın ya-
yım yılı, yayım dili ve anahtar kelimeleri belirlenmiştir. Daha sonra bu çalışmaların Web 
of Science ve Google Akademik ortamlarında aldıkları atıf sayıları saptanmıştır. Alınan 
atıflar, yurt içinden alınanlar ve yurt dışından alınanlar olarak ayrılmıştır. Çalışma bulgu-
larına göre, Türkçe eğitimi alanında doçentlik şartı yayını olan çalışmaların Türkçe olan-
ları daha fazla atıf almaktadır. Yabancı dilde yapılan yayınlara ise Türk akademisyenle-
rinin daha fazla atıf yaptıkları gözlenmiştir. Google Akademik’teki atıf sayısının Web of 
Science atıflarından daha fazla olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: akademisyen, atıf, doçentlik, Türkçe eğitimi
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THE CITATION SITUATION OF TURKISH EDUCATION ASSOCIATE 
PROFESSORS’ REQUIRED PUBLICATIONS

Abstract

Receiving citation is one of the academic performance indicators of an academician. 
It is observed that there is remarkable increase in academic study number in Turkey, in 
recent years. Nevertheless, when looked at ULAKBIM (Turkish Academic Network and 
Information Center) data, it is observed that publications published in Turkey have not 
received citations in the same rate and Turkey’s impact value is behind of some countries 
that published less publications. A similar condition can be mentioned for the academi-
cians in Turkey. In this study, it was aimed to examine having citation situation nationally 
and internationally of required publications for associate professorship of the academicians 
who achieved associate professorship condition in Turkish education field. Totally 50 aca-
demicians who work in state universities in Turkey and achieved associate professorship 
as of 2017 January constitute the sample of the research. All of the Turkish educators who 
achieved the conditions aforementioned at the date of 2017 January in Turkey were taken 
into the scope of the study. Inıtially Turkish educators who achieved associate professor-
ship condition were determined through CoHE (Council of Higher Education) Academic 
database. Then these researchers’ studies that were indexed on SSCI (Social Sciences Ci-
tation Index), SCI Expanded, ERIC and ULAKBIM indexes were determined. Publica-
tion year, publication language and keywords of all each study were determined. Then the 
citation number that these studies achieved on Web of Science and Google Scholar envi-
ronments were determined. Citations were divided as cited from within teh country and 
cited from abroad. According to the findings of the study, studies in Turkish which are 
associate professorship required publication are more cited. It was observed that Turkish 
academicians cited more the publications in foreign language. It was seen that citations 
on Google Scholar were much more than the citations on Web of Science.

Key Words: academician, citation, associate professorship, Turkish education
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Abstract

This paper investigates how China appeals to other countries by utilizing soft power in 
ensuring their participation in the Belt and Road Initiative (BRI), which seeks to revive the 
ancient Silk Road through infrastructure, trade, finance and other linkages. By employing 
a behavioral and contextualized explanation for soft power, this investigation reveals that 
Chinese state actively pursues a soft power-oriented economic diplomacy for BRI and re-
lies on hard power resources for its effectiveness. Furthermore, China takes advantage of 
the power vacuum in the global economy and embraces a liberal economic vision for the 
international system. In its diplomatic activities, Chinese authorities emphasize the im-
portance of globalization, free trade, infrastructure investment, and win-win cooperation 
in achieving higher levels of economic development. While China frames BRI mainly in 
terms of economic development purposes, China’s soft power appeal to other countries 
is likely to have serious political and security implications for the international system.

Key Words: China, Belt and Road Initiative, soft power, economic diplomacy
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ANŞABACILI BEYDİLİ SIRAÇ TÜRKMENLERİNDE
KADININ BİYOGRAFİSİ “SAYA”

Dr. Mutlu ÖZGEN

mutluozgen@yahoo.com

Anşabacılı Beydili Sıraç Türkmenlerinde kadının yaşam haritası semboller ile doludur. 
Sıraç kadını, yaşam haritasında ne varsa onu yaşar. Üzerine giydiği, Saya bunlardan biri-
dir. Bir giysi olmanın ötesinde saya; atadan anaya, anadan kızına mirastır. Anşabacılılarda 
dikilen ve giyilen her saya, tutulan ata öğüdünü temsil eder. Üç atanın öğüdü ve hayat tec-
rübesi sayanın içine sırlanmıştır. Sıraç kadını; Üzerindeki saya ile oğuz kadını, Anşabacılı 
ve anasının kızı olduğunu hatırlarken; üç atanının hayat tecrübesini de kendi yaşamına 
taşımış olur. Saya aynı zamanda, Sıraç kadınının sembolik anlamdaki evidir. Genç kız-
lar üzerindeki saya ile, yuva kurmaya, sorumluluk almaya hazır olduğunu topluma ifade 
eder. Anşabacılı kadınlar, giydikleri saya ile “yaşam içinde bir yolculuk yapar”. Her saya 
bir evdir, bir yaşamdır, bir kadındır. Saya, Sıraç kadınının yaşam haritasının en renkli ve 
önemli sembolünü oluşturur. Kadınının yaşamında geçirdiği her bir aşama, üzerine giy-
diği saya ile adeta sembolleşmiştir. Sıraç kadını sayası içinde beğenir, beğenilir. Sayası 
içinde sever, evlenir. Baba evinden sayası ile çıkarken koca evine saya içinde girer. Saya 
içinde eş olur, anne olur, ocak sahibi olur, tarikatlı olur, kaynana olur. Son sayasını öldü-
ğünde giyer. Giyilen son saya, “Sıraç kadını olarak bir hayat yaşadığını” ifade eder. Bu 
sebeple Sıraç kadını yaşamı boyunca sayası ile, evini ve sorumluluklarını sembolik ola-
rak sırtında taşır. Üzerindeki renkler, işlemeler, motifler boncuklar ile Saya, sıraç kadını-
nın biyografisini oluşturur. Bir Sıraç anasının yaşam /davranış haritasında, kızının ilk sa-
yasını kendi elleri ile dikmek, nasıl dikileceğini, kızına miras olarak aktarmak vardır. Bu 
yönü, sayayı anadan kıza miras yapar. Saya rızalıktır. Koca evine sayası ile giren gelin; 
Bereketi ve uğuru ile en önemlisi de anasının atasının aynı zamanda kurucu atası Anşa-
bacının duası ve rızasını alarak gelmiştir. Saya, Sıraç kadınına toplumda statü ve konum 
kazandırır. Evli olanı bekardan ve duldan, genci yaşlıdan, ocak soyundan geleni talipten 
ayırt etmektir saya. Bildirimizde, Saya giysisinin Anşabacılı toplumu için taşıdığı anlam 
yukarıda kısaca bahsi geçen hususlar doğrultusunda ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Anşabacı, Sıraç, Kadın, Saya, Ata Mirası, Biyografi, Ritüel.



442

Ist International Symposium of Silk Road Academic Studies

WOMEN’S BIOGRAPHY AMONG ANSHA BACI, BEYDILI, SIRAC 
TURKMENS “SAYA”

Abstract

The life map of the women among Ansha Baci, Beydili Sirac Turkmens is full of sym-
bols. The Sirac women live that, what is indicated in their life map. Saya, what they wear 
on, is one of these. The Saya is, beyond being a garment, a heritage from the ancestors 
to the mother, from the mother to the daughter. At the Ansha Bacis represents each sewn 
Saya the guidance of the ancestors adhered to. The guidance and life experience of three 
ancestors are provided for on the Saya. Whilst the women of Sirac, the women of Oguz 
with the Saya they wear, remembers that she is one of Ansha Baci and the daughter of her 
mother, they also carry the life experience of their three ancestors into their lives. At the 
same time is the Saya the home of the Sirac women in a symbolic sense. Young women 
communicate the society with the Saya they wear that they are ready for marriage, for un-
dertaking responsibility. Ansha Baci women “make a travel through life” with the Saya 
they wear. A Saya is a home, a life, a woman. The Saya constitutes the most colourful and 
most important symbol of a Sirac woman. Every stage passed through within the life of a 
woman is merely symbolized with the Saya she wears. The Sirac woman appreciates, is 
appreciated in her Saya. She loves, marries in her Saya. She leaves the father’s house in a 
Saya and enters her husband’s house in a Saya. She becomes a spouse, a mother, a family, 
a member of the path, mother in law in a Saya. The last worn Saya means that “she has 
lived a life as a Sirac woman”. The final Saya is worn when she dies. Therefore carries a 
Sirac woman with her Saya her home and her responsibilities on her shoulders symboli-
cally during her whole life. The Saya constitutes the biography of the Sirac women with 
colours, embroidery, motives, beads on it. The life/behaviour map of a Sirac mother in-
cludes sewing the first Saya of her daughter, to transmit her daughter how to sew it as a 
heritage. This makes the Saya to an heritage of the mother to the daughter. The Saya is 
the consent. A bride, who enters the house of her husband with a Saya is accepted to have 
come with her blessing and fortune, and most importantly, with the prayer and consent 
of her mother, ancestor, and at the same time, of Ansha Baci. The Saya gives the Sirac 
women a status and position in the society. The Saya distinguishes the married one from 
the singe and widowed one, the young from the old, the one of the family from the as-
pirant. The meaning of the Saya for the Ansha Baci society will be handled in our work 
based on the points briefly mentioned above.

Key Word: AnshaBaci, Sirac, Woman, Saya, Heritage of Ancestor, Biography, Ritual,
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KAPADOKYA BÖLGESİNİN BÜTÜNCÜL PLANLAMA YAKLAŞIMIYLA 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Yrd. Doç.Dr. Münevver Özge BALTA

Aksaray Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık Bölümü, Aksaray,

ozgebalta@aksaray.edu.tr

Kapadokya bölgesi morfolojik ve kültürel çeşitlilikleri barındıran geniş ve eşsiz bir 
coğrafyadır. Kapadokya bölgesi Nevşehir’in tamamından, Niğde, Kırşehir, Aksaray ve 
Kayseri illerinin büyük bölümünden oluşmaktadır. Böylesi geniş bir coğrafi alana yayı-
lan bölgenin bütüncül bir bakış açısıyla planlanması, bölgenin fiziksel, sosyal ve ekono-
mik gelişimi açısından oldukça önemlidir. Günümüzde kent planlaması mevzuatı çok sa-
yıda kurum ve kuruluşun yetki alanlarına girmekte ise de kentsel gelişime yön veren en 
temel üst ölçekli belgeler çevre düzeni planlarıdır. Üst ölçekli planlar kentin ana gelişme 
kararlarını, gelişme yönlerini ve potansiyellerini, arazi parçalarının kullanış biçimlerini 
ilke düzeyinde veren belgelerdir. Kapadokya Bölgesi’nin gelişimi açısından, bugüne ka-
dar hazırlanmış planlarda bölge için belirlenmiş roller, planlama kararları, stratejiler, böl-
genin potansiyellerinin değerlendirilerek, bütüncül yaklaşımla ortak hedeflerin belirlen-
mesi oldukça önemlidir. Bölge için en önemli üst ölçekli ve bütüncül plan 2006 yılında 
onaylanan “Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı”-
dır. Bu planda arazi kullanım kararlarını sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde top-
lum-çevre-ekonomi üçlüsünün optimum seviyede bir araya gelebildiği politika ve stratejiler 
oluşturmayı hedefleyen katılımcı bir planlama yaklaşımı esas alınmıştır. Çalışma kapsa-
mında Kapadokya bölgesine ait bütüncül bir plan olarak değerlendirebileceğimiz “Kırşehir, 
Nevşehir, Niğde, Aksaray 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı” irdelenerek, planlama-
nın kapsamı, temel hedefleri ve dört ilin biraraya gelmesiyle oluşan bütüncül yaklaşımın 
bölgeye olan katkısı tartışılacaktır.

Anahtar kelimeler: Kapadokya bölgesi, bütüncül planlama, çevre düzeni planı
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EVALUATION OF THE CAPPADOCIA REGION BY HOLISTIC APPROACH 
TO URBAN PLANNING

Abstract

The Cappadocia region is a vast and unique geography with morphological and cul-
tural diversity. The Cappadocia region is composed of Nevsehir, Niğde, Kırşehir, Aksaray 
and Kayseri. The planning of the region spreading over such a wide geographical area 
from a holistic point of view is very important in terms of the physical, social and eco-
nomic development of the region. Today, urban planning legislation enters the jurisdic-
tions of many institutions and organizations, but the most basic scaled documents that 
guide urban development are environmental plans. These plans are the documents that 
give the urban development decisions, development directions and potentials, and use of 
land parts at the level of principle. In terms of the development of the Cappadocia Re-
gion, it is very important to determine the common goals of the region by assessing the 
roles, planning decisions, strategies, potentials. The most important integrated plan for 
the region is “Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray 1/100000 Scale Environmental Plan” 
approved in 2006. This plan is based on a participatory planning approach aimed at cre-
ating policies and strategies that enable the community-environment-economy trilogy to 
meet at the optimum level within the framework of sustainable development policies. In 
the scope of the study, “Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray 1/100000 Scale Environmen-
tal Plan” which we can evaluate as an integrated plan of the Cappadocia region will be 
examined and its contribution to the region as a whole will be discussed.

Key Words: Cappadocia Region, Holistic approach, Environmental plan
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OSMANLIDA CENNET TASVİRLERİ İLE BAHÇELER ARASINDAKİ 
MİMARİ VE SEMBOLİK İLİŞKİ

Mürüvet HARMAN

ÇOMÜ, harmanmuruvet@gmail.com

Cennet başta Kur’an olmak üzere İslam literatüründe geniş yer bulan bir konudur. Ayet ve 
hadislerdeki bilgiler doğrultusunda ele alınan ve farklı kaynakçalarla birlikte zenginleştirilen 
cennet; içinde altından ırmakların aktığı köşklerin, tahtların yer aldığı, hûri ve gılmânların do-
laştığı, çiçek ve ağaçlarla bezeli bir bahçe olarak tasavvur edilmiştir. Bahçe biçimdeki cennet 
inancı İslam dünyasında mimariden el sanatlarına neredeyse her alana yansımıştır. Fakat cen-
net inancı en yoğun biçimde özellikle bahçe tasarımları ve cennet tasvirlerinde karşımıza çık-
maktadır. Örneğin cennet tasvirleri ahiret ve kıyamet konulu yazma eserlerde kendine yer bul-
muş, bahçeler cennet inancına paralel bir biçimde içinde dört bölüme ayrılmış (çahar bağ) ve 
içlerine köşkler, tahtlar, su yapıları, ağaçlar, çiçekler yerleştirilmiştir. Bir İslam imparatorluğu 
olan ve uzun bir zaman diliminde var olan Osmanlı’da da bunu görmek mümkündür. Osman-
lı’da başta minyatür ve kitap resimlerinde yer alan cennet tasvirlerinde yeşilliği, köşkleri, ır-
makları, hizmetçileri ile bahçe görünümündeki cenneti görmek mümkündür. Fakat genel ka-
bul gören bu cennet bahçesi tasvirleri üretildikleri devirlerin betimleme anlayışlarından dolayı 
dönemsel farklılıkları içermektedir. Örneğin klasik dönem denilen 16.-18.yüzyıllarda üretilen 
kıyamet, ahiret veya peygamberlerin yaşamlarını konu alan yazma eserlerde cennet yeşillik-
ler içinde yer alan köşklerle ve cennetliklerle birlikte her daim baharın yaşandığı bir bahçe 
olarak sunulmuştur. Batılılaşma etkisinin yaşandığı geç dönemde ise özellikle baskısı yapıl-
maya başlanan dini içerikli kitaplarda cennet ya yukarı doğru daralan formu ile (sekiz cennet) 
ya da kapıları, köşkleri, çeşmeleri, havuzları, ağaçları ve çiçekleri ile birlikte tasvir edilmiştir. 
Geç devirde üretilen ve daha çok anonim ya da halk resimleri olarak adlandırılan bu resim-
lerde geniş bir yelpazeye sahip cennet tasvirleri karşımıza çıkmaktadır. Osmanlı’da üretilen 
cennet tasvirlerindeki bu dönemsel farklılık Osmanlı bahçeleri için de geçerlidir. İslam inancı 
nedeniyle cennet ile yoğun bir ilişkide olan ve kuruluşundan tarih sahnesinden silinişine kadar 
uzun bir süreyi kapsayan Osmanlı bahçeleri tıpkı cennet tasvirleri gibi dönemsel farklılıkları 
kendi içinde barındıran bir özelliğe sahiptir. Erken devirden 19. yüzyılın sonuna kadar geniş 
bir süreyi kapsayan Osmanlı bahçeleri başta İslam, Bizans, Selçuklu ve Batı bahçe tasarımları 
olmak üzere birçok bahçe mimarisinden etkilenmiş, fakat kendine has bir mimariye sahip ol-
muştur. Yine de her devirde Osmanlı bahçelerinde farklı mimari tasarımlar kullanılmıştır. Ör-
neğin klasik dönemde Osmanlı bahçeleri köşkleri, su yapıları, ağaçları ve çiçekleri ile informel 
denilen bahçe tasarımlarına sahipken, Batılılaşma etkisi ile birlikte barok, Rönesans gibi Batı 
etkili formel uygulamaların kullanıldığı bahçelere dönüşmüştür. Bu bildiride hem cennet tas-
virleri hem de Osmanlı bahçelerinde yaşanan bu dönemsel değişim ile Osmanlı’da başta min-
yatür ve kitap sanatlarında yer alan cennet tasvirleri ile döneminin bahçeleri arasındaki sem-
bolik ve mimari ilişki görsel ve yazılı materyaller üzerinden değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Cennet, Osmanlı, bahçe, tasvir, mimari.
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THE ARCHITECTURE AND SYMBOLIC RELATIONS BETWEEN 
DESCRIPTION OF HEAVEN AND GARDEN IN OTTOMAN EMPİRE

Abstract

Heaven is a wide subject primarily taking place in Qur’an in Islamic literature. Heaven, 
discussed and enriched from the information obtained from Verses and hadiths has been usu-
ally imagined as a garden decorated with trees and flowers, with flowing golden rivers, pa-
vilions, and thrones, where hûri ve gılmân roam. This vision of heaven is reflected on the art 
and architecture of the Islamic World in every period. In particular, garden designs and de-
pictions of heaven are made in accordance with this vision of heaven. In the Islamic world 
heaven, especially Resurrection and the Hereafter issues, including a lot of manuscripts has 
been involved in, again, a garden divided into the four sections (çahar bağ) in parallel to be-
lief of heaven and were placed inside the pavilions, thrones, water, buildings, trees, flowers. 
As it was a long-lived Islamic empire, one can see the same vision reflected in the art and ar-
chitecture of the Ottoman Empire. Thus, it is possible to see heaven depicted as a garden with 
greens, mansions, rivers, and maids in miniatures and book paintings of the Ottoman Empire. 
But this generally accepted scheme of the garden of heaven shows some differences in differ-
ent periods of the Ottoman art. For example, produced Apocalypse, Hereafter or the lives of 
the prophets in the subject field of manuscripts in the so-called classical period of 16th-18th 
century, heaven has been presented always in spring with pavilions in greens and destineds for 
heaven. In the late era is experiencing effects of Westernization, especially when the pressure 
started to be made in the books of religious content, heaven decipted with the form of narrow-
ing upward (eight paradise) or doors, kiosks, fountains, ponds, trees and flowers along with. 
These seasonal variations produced in the Ottoman Empire description of heaven is true for 
the Ottoman gardens. Due to the Islamic faith, which in an intense relationship with heaven 
and erased from the stage of inception to date, covering a long period of Ottoman gardens, 
seasonal differences, just as depictions of paradise in itself has a feature that host. From the 
early period of the 19th century until the end of time, covering a wide range of gardens, par-
ticularly the Islamic Ottoman, Byzantine, Seljuk and Western garden design, including archi-
tecture, influenced by many gardens, but has had a unique architecture. Nevertheless, in every 
period of Ottoman gardens were used in the different architectural designs. For example, in the 
classical period of Ottoman gardens, pavilions, water structures, trees and flowers and infor-
mal so-called garden designs, while Westernization, together with the effect baroque, Renais-
sance as West effective formal applications that use formal gardens have been transformed. In 
this paper the description of heaven as well as the Ottoman gardens experienced this periodi-
cally with the change in the Ottoman Empire, particularly miniatures and book arts involved 
in paradise with depictions of the period gardens between the symbolic and architectural rela-
tionship of visual and written materials out in detail to put forward will work.

Key Words: Heaven, Ottoman, garden, description, architecture.
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ÜNİVERSİTE MÜZELERİNİN VARLIĞININ ÖNEMİ
VE TOPLUMSAL KATKISI

Doç.Dr. Müzeyyen Sevtap AYTUĞ

İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

msaytug@gelisim.edu.tr

Üniversiteler belirli bir mesleğin en üst düzeyde ve güncel bilgilerle eğitiminin sağ-
lanması, sadece var olan bilgiler değil, her bir öğrenciye farklı bakış açıları da kazandıra-
rak o mesleğe katma değer yaratacak alt yapıyı vermeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda 
üniversiteler tarafından kurulmuş olan müzeler seçilen alanın sadece tarihçesinin korun-
ması amaçlı değildir. Düzenlenecek konu ile etkinliklerle eğitim gören öğrencilere ve zi-
yaretçilere fayda sağlamaktadır. Yurt içi ve yurtdışı örnekleri incelendiğinde üniversite 
müzelerinin üniversiteye kurumsal kimlik olarak büyük bir prestij kazandırdığı gözlem-
lenmiştir. Ayrıca, bilginin kapalı sınıflar ve sıralarda değil, üst düzey her tür teknolojinin 
kullanıldığı müze mekânlarında atölye çalışmaları, seminerler, film gösterimleri ve ben-
zeri etkinliklerle daha kalıcı ve iyi öğrenilmesi imkânını da yarattığı deneyimlenmiştir. Ül-
kemizdeki üniversite müzeleri incelendiğinde genellikle tarihi binaların restorasyonu ile 
gerçekleştirildiğini gözlemlemekteyiz. Böylece bu yapıların korunması da sağlanmakta-
dır. Müzeye gitmek eğitimin başlangıcından itibaren kazandırılması gereken bir alışkan-
lıkken bu yapılmadığı taktirde üniversite bu alanda ilgi yaratılabilecek son eğitim kurum 
olarak dikkat çekmektedir. Bir tesisin kurulması için en önemli sorunlardan olan finans-
man kaynağı yaratmak kültürel varlıklara verilen önem sebebi ile müzeler için daha uy-
gulanabilir olmaktadır. Sponsorlar, müze gönüllüleri ( emekli öğretmenler, sanat tarihçiler 
vd.) müzeler söz konusu olduğunda birlikte çalışmaya çok daha olumlu bakmaktadırlar. 
Müzelerde korunması gereken eserlerin önemi sebebi ile aydınlatma, iklimlendirme, ser-
gileme, sanal gerçeklik gibi uygulamalar ve güvenlik açısından son teknoloji uygulama-
larına önem verilmektedir. Müze üniversite öğrencilerinin bu teknolojileri deneyimleme 
şansı elde etmelerine de katkı sağlamaktadır.

Anahtar kelimeler: müze, üniversite müzesi, müzede eğitim



448

Ist International Symposium of Silk Road Academic Studies

THE IMPORTANCE OF THE EXISTENCE OF UNIVERSITY MUSEUMS 
AND CIVIC CONTRIBUTION

Abstract

Universities in the top level of a particular profession and providing training with up-
to-date information, not just the ones that have information, and each student by giving 
different perspectives will create added value to the profession that aims to provide the in-
frastructure. In this context, universities, which was founded by museums is not intended 
to protect only the history of the selected area. To edit the subject provides visitors with 
students studying with activities and benefits. Domestic and overseas examples were ex-
amined as a great university museums University gained prestige in the corporate iden-
tity. Also, it’s not in the closed classes and sequence information, every kind of work-
shops, seminars, film screenings and other events and the opportunity to learn more with 
permanent and good experience created. Examined the University museums in our coun-
try often have noted that they are the restoration of historic buildings. Thus the preserva-
tion of these structures is also provided. Go to the Museum should acquire a habit from 
the start of training, if not, as the last educational institution interested in this area of the 
University. The establishment of a facility for the financing of the most important issues 
is to create a source of cultural importance given to entities can be applied to the muse-
ums. Sponsors, volunteers from the Museum (retired teachers, art historians ext.) muse-
ums to work together when it comes to overlook much more positive. Because of the im-
portance of pieces in the museums, it is used last technology applications like lighting, 
air conditioning, exhibition, virtual reality applications and security. University students 
to get the chance to experience these technologies contributes, too.

Key Words: museum, university museum, education at the museum
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ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE FARKLI TÜRK KÜLTÜRLERİNİN 
ÖĞRETİMİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA: Bİ DÜNYA TÜRK PROJESİ

Naciye SALTIKALP KAYA

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi

naciyesaltikalp35@ hotmail.com

Okul öncesi dönemde, çocuğun kendi kültürel değerlerine olumlu bir değer yargısı 
geliştirmesi sağlıklı gelişmiş bir kültürel benlik oluşturabilmesini sağlamaktadır. Bu bağ-
lamda ‘Bi dünya Türk projesi’ okul öncesi çocuklara, sadece Türklerin ülkemizle sınırlı 
olmadığını belirterek ve 7 Türk devletini varlığını tanıtmayı amaçlamıştır.

Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması seçilerek, bütüncül tek 
durum deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu bağımsız anaokulunun 60-70 
aylık 14 öğrencisi(11 erkek,3 kız) oluşturmuştur. Her hafta bir ülkeye yönelik çalışma 
planlanmış, bunun için sınıf gruplara ayrılmıştır. Araştırmada planlanan etkinliklerin ya-
pılandırması MEB 2013 Okul Öncesi Programı’nda yer alan kültüre ilişkin kazanımlar 
doğrultusunda yapılmıştır. Kamera kayıtları ile alınan veriler içerik analizi ile kodlanmış 
kodları oluşturan temalar(bayrak, yemek, oyun vs) oluşturulmuştur.

Çalışmada, çocukların farklı Türk kültürlerini tanımada çok istekli ve meraklı olduk-
ları gözlenmiştir. Ailelerin farklı Türk kültürlerine yönelik katılım sağlamaları, çocukla-
rın öğrenmesini pekiştirmiştir. Okul öncesi eğitimden başlayarak, çoçuklara farklı Türk 
kültürleri tanıtılmalıdır. Okul öncesi dönemde kültürümüze yönelik drama, sanat, mutfak, 
dil, kavram ve gezi etkinliklerine yer verilmelidir. Çocuğa yaşantısı ile ilişkilendirebile-
ceği farklı Türk kültürünün unsurları (giyim, yemek, barınma vb.) diğer Türk kültürle-
rinde nasıl farklılaştığı ve benzerliği coğrafi, tarihi ve sosyolojik bağlamla ilişkili bir şe-
kilde sunulmalıdır.

Anahtar kelimeler: okul öncesi eğitim, Farklı Türk kültürleri
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AN APPLICATION TO TEACHING DIFFERENT TURKISH CULTURES IN 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION: THE WORLD TURKISH PROJECT

Abstract

In the pre-school period, the development of a positive value judgment on the child’s 
own cultural values ensures that he can develop a healthy and developed cultural self.

In this context, ‘a world of Turkish project’ aimed to introduce pre-school children 
to the existence of 7 Turkish states, noting that only Turks are not limited to our coun-
try this study, the case study was selected from the qualitative research methods, and the 
whole one case statement was used. The study’s study group consisted of 14 students (11 
boys, 3 girls) 60-70 months of independent kindergarten. Every week a work is planned 
for one country, the class is divided into groups. The structuring of the activities planned 
in the research was made in line with the cultural achievements in the MEB 2013 Pre-
school Program. The themes that were coded by the content analysis with the camera re-
cords and the codes (flag, food, play etc.) were created.

In the study, it was observed that children are very enthusiastic and curious about the 
definition of different Turkish cultures. The participation of parents in different Turkish 
cultures has strengthened the learning of children. Beginning from pre-school education, 
different Turkish cultures should be introduced to children. Drama, art, cuisine, language, 
concept and travel activities aimed at the culture minister should be included in preschool 
period. The differentities and similarities of the different elements of Turkish culture (cloth-
ing, food, shelter, etc.) that may be associated with the child’s life in other Turkish cultures 
should be presented in relation to the geographical, historical and sociological context.

Key Words: pre-school education, different Turkish cultures
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KÜLTÜRLERARASI ETKİLEŞİMİN GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE 
KULLANIMI

Yrd. Doç. Dr. Nalan OKAN AKIN

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

nalanokan@gmail.com

Kültürlerarası iletişim, kültürel kimliğin gelişimi ve evrensel kültürü yakalamak için 
gereklidir. Farklı ülkeleri tanımak, onların kültürel unsurlarından yararlanarak kültürel bi-
lincin zenginleşmesine yardımcı olmaktadır. Kültürel iletişimin gerçekleşmesinin yolların-
dan biri de sanat eğitimidir. Bu etkileşimi gerçekleştirmek için görsel sanatlar öğretmen 
adaylarına yönelik bir araştırma yapma gereği duyulmuştur. Araştırmada; Görsel Sanat-
lar öğretmen adaylarının, evrensel kültür bilincini oluşturmaya yönelik bir program geliş-
tirilip uygulanmıştır. Bu programdan yola çıkarak, öğretmen olunca kullanabilecekleri bir 
yöntem geliştirmeleri amaçlanmıştır. Bunun için farklı kültürlerin görsel kültürleri proje 
konusu olmuş ve bunlara yönelik deneyim kazandırılması sağlanmıştır. Araştırma, Niğde 
Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Anabilim dalında okuyan 30 3.sınıf öğrencisinden oluşan 
çalışma grubu ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma, kasıtlı örneklem ile çalışılan program 
geliştirmeye yönelik, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan eylem araştırmasıdır. Araş-
tırmada 8 haftalık süreci kapsayan ve 8 aşamadan oluşan “Kültürlerarası Etkileşim” prog-
ramı uygulanmıştır. Programın uygulamasının sonunda öğrenci görüşleri alınarak progra-
mın öğrenciler üzerinde ki etkileri belirlenmiştir. Veriler öğrenci çalışmaları ve öğrencilerin 
görüşme sorularına verdikleri cevaplarından oluşmaktadır. Veriler içerik analizi yöntemi 
ile çözümlenmiştir. Kod ve temalarına göre gruplandırılarak tablolar halinde düzenlenip 
yorumlanmıştır. Araştırmada; öğrencilerin hem kendi araştırdığı ülke hem de arkadaşları-
nın sundukları ülkeler ile farklı kültürel değerleri öğrendiği, araştırdıkları kültürel değer-
lerden yola çıkarak estetik formlar oluşturabildikleri ve bu deneyimlerini ilköğretim gör-
sel sanatlar derslerine yönelik olarak ders planına dönüştürülmesi bilincinin kazandıkları 
bulgularına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: kültür, sanat, görsel sanatlar, eğitim



452

Ist International Symposium of Silk Road Academic Studies

USE OF CULTURAL INTERACTION OF VISUAL ARTS EDUCATION

Abstract

Intercultural communication, the development of cultural identity and is required to cap-
ture the universal culture. Understand different countries, taking advantage of the cultural 
elements of their help to the enrichment of cultural awareness. One of the ways of reali-
zation of cultural communication is the art education. visual arts should do some research 
for teachers to perform this interaction was required. In the study; Visual Arts teacher can-
didates, has developed and implemented a program to create awareness of the universal 
culture. Based on this program, teachers can use when it is intended to develop a method. 
visual culture of different cultures and is provided for this project has been subject to gain 
experience for them. Research, Nigde University while studying at the Art Education De-
partment was carried out by a working group consisting of 30 3rd year students. This 
study sought to program development with intentional sample, which is one of the quali-
tative research methods action research. Including 8-week period in Research and consist-
ing of 8 stages “Cultural Interaction” program was implemented. The students’ opinions 
on the program at the end of the program’s application and determined the effects on stu-
dents. The data consists of student work and students’ answers to the interview questions. 
Data were analyzed with the content analysis method. Code was reviewed and edited by 
grouping it into tables according to the theme. In the study; students learn about differ-
ent cultural values with countries that offered by both countries where both their search 
for friends that, they can create aesthetic form Based on the cultural values they search 
for and elementary these experiences visual arts has been reached on the findings gained 
consciousness be transformed into lesson plans for their classes.

Key Words: culture, art,visual arts, educatıon
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BEZ BEBEKLERİN ÜRETİCİSİ KADINLARIN TOPLUMUN ESTETİK 
BİLİNCİNİN OLUŞMASINA KATKILARI
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Estetiğin ana konusu güzeldir. Güzel kavramı özellikle kadın kavramı ile anılmaktadır. 
Tarih boyunca da kadın güzelin imgesi olmuştur. Kadın sadece görüntüsü ile değil üret-
tikleri ile de güzel kavramını biçimlendirmektedir. Kadın estetiktir. Kadın estetiğin üreti-
mine katkıda bulunur. Doğanın verdiği görev ile evi ve çocukları ile ilgilenen kadın, gü-
zel olarak anılırken, dokunduğu şeyleri de güzel yapan varlık olmuştur. Estetik bilinç çoğu 
kadında vardır. Çünkü güzel imgesi kadına atfedilmiştir ve kadın da güzel olmak zorun-
dadır. Kadın duyguları güçlü bir canlıdır. Kadın zariftir, kibardır, yücedir, muhteşemdir. 
Kadın estetik kavramlarla nitelenir. Kadın üretir. Kadın çocuk doğurur. Kadın bir çocu-
ğun yetişmesinde mimardır, öğretmendir, sanatçıdır. Çocuk sanatsal bir üründür. Çocuk, 
anneden güzeli, güzelliği, güzel olmayı öğrenir. Kendini taklit eden çocuğa güzeli akta-
ran öğreten kadındır. Evin dekoru, giyim tarzı, davranış, konuşma güzelliğini çocuğa ka-
dın aktarır. Çocuk, oyun olarak taklit ettiği bu güzellik kavramını bilinç dışı öğrenir. Bu 
oyunların en önemli unsurlarından bez bebekler estetik bilincin güzellik kavramının oluş-
masına katkıda bulunurlar. Bunu üreten kadın yine estetik bilinç ile üretimini yapar. Ka-
dın güzeli bu bez bebeklerde de oluşturur. Çocukta bu bebeklerle güzeli öğrenir. Estetik 
anlamda önemli görevi olan, kadınların ürettikleri bez bebekler araştırmanın konusunu 
oluşturmaktadır. Bez bebeklerin turizme katkısı ya da kültürel etkileri ile ilgili çok yayın 
bulunmaktadır. Ancak bu araştırmada sanata katkısı açısından bez bebekler incelenmiş-
tir. Araştırma durum (örnek olay) değerlendirmesidir. Veriler doküman analizi ile incelen-
miştir. Araştırmacının oluşturduğu “sanat eseri ve estetik nitelikler değerlendirme formu” 
ile bez bebekler değerlendirilmiştir. Araştırma bulguları ve sonuçlarına göre; bez bebek-
ler, sanatsal düzenleme eleman ve ilkeleri açısından zengindir. Estetik duyarlılık ile ya-
pılmışlardır. Güzel kavramının taşıyıcıdırlar. Estetik kuramlar açısından sırasıyla; işlevsel, 
biçimci, anlatımcı ve gerçekçi niteliklere sahiptirler. Bez bebeklerin oynayan çocukların 
da taklit yolu ile estetik bilinç kazanmaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: estetik, estetik bilinç, bez bebek, kadın
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RAG DOLL MANUFACTURER OF WOMEN
TO CONTRIBUTE TO A COMMUNITY’S SENSE OF AESTHETIC

Abstract

The main topic of aesthetics is beautiful. The concept of beautiful women in particu-
lar are associated with the concept. The image of the beautiful woman has been through-
out history. Women are also not format a nice concept with just the image they produce. 
Women are aesthetically pleasing. Women contribute to the production’s aesthetic. home 
and children dealing with women born with the given tasks, whereas for beautiful, some-
thing that has also been being engaged nice touch. There are many women in aesthetic 
consciousness. Because the image was nice to be attributed to men and women it is also 
nice. Women’s emotions are a powerful live. Women are gracious, polite, exalted, it is 
spectacular. It is treated with women aesthetic concept. Women produce. Woman with 
child birth. Female architect in the growth of a child is a teacher, is an artist. Child is an 
artistic product. Children, from the mother beautiful, beauty, learn to be nice. Self imitat-
ing the child, transfer Configure beautiful woman.The house’s decor, style of dress, be-
havior, speech transfer the child to the woman of beauty. The child learns unconsciously 
imitated this concept of beauty in the game. In this game the most important elements of 
cloth dolls contribute to the formation of the aesthetic concept of beauty consciousness. 
This makes the production by producing female aesthetic consciousness again. Women 
beautiful forms in these rag dolls. Learn nice with this baby boy.Aesthetic sense that im-
portant task, cloth dolls that are the subject of the research produced by women. There 
are many publications on the rag dolls of the contribution of tourism or cultural influ-
ences. However rag doll in terms of contribution to art in this research were examined. 
Research is case evaluated. Data were analyzed by the document analysis. The research-
ers created a “work of art and aesthetic qualities evaluation form” with rag dolls were 
evaluated. According to the research findings and results; cloth dolls, rich in artistic reg-
ulatory elements and principles. They are made with aesthetic sensibilities. They are car-
riers of beautiful concept. respectively, in terms of aesthetics; functional, formatter have 
the expressive and more realistic. Children playing with the aesthetic consciousness of 
rag dolls are gaining in imitation.

Key Words: aesthetics, aesthetic consciousness, rag doll, woman
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AZERBAYCAN BASINI:
15 TEMMUZ FETO OLAYLARINDAN BİR GÜN SONRA

Namik AHMADOV
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Uluslararası gazetecilik bölümünün doktorantı
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15 Temmuz 2016 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin içine sızmış olan «Fethullahçı 
Terör Örgütü» (FETO) üyesi olan askerler ve onlarla işbirliği yapan sivil personel tara-
fından hayata geçirilmeye çalışılan askeri darbe teşebbüsü Türk milletinin direnci ve ira-
desi sayesinde püskürtüldü. Kardeş Türkiye devleti ve halkı tarihin sinsi tuzağından bu 
kez de başarıyla çıktı ve bu konuda Medya dosyalarının rolü de yüksek değerlendirildi.

Azerbaycan basın-yayım kurumlarının hemen hemen her birinde aynı konumdan olan 
malzemelerin yayınlanması, olaylara verilen siyasi fiyatın darbe gibi değerlendirilmesi 
sadece halkın sesi olan medya organlarının yok, hem de tarihin kardeşlik bağlarıyla bir-
leştirdiği halklarımızın ve devletlerimizin birliğinin bariz örneği oldu. Bu yazıda o gece 
olanların bir gün sonra Azerbaycan basınında, özellikle sosyal-siyasi gazete olan «Halk 
Gazetesi»nde değerlendirilmesi araşdırılma konusudur. Gazetenin FETO olaylarından son-
raki gün yayınlanan sayısında kardeş Türkiye’de olup bitenlere ve darbe girişiminin ana-
tomisine kapsamlı yer ayrılmısının gerçekleri ve objektif faktörleri analiz edildi.

Anahtar kelimeler: Azerbaycan devleti, Türk Silahlı Kuvvetleri, Fethullahçı Terör 
Örgütü (FETO), Azerbaycan basını, “Halk Gazetesi”, milli irade
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MEDIYA OF AZERBAIJAN: A DAY AFTER YULY 15 FETO EVENTS

Abstract

The coup attempted on 15th of July 2016 by a group of military servicemen within 
the Turkish army associated with Fetullah Terrorist Organization (FETO) and civil col-
laborators has been defeated by great determination and national will of Turkish nation. 
Yet again, our brother Turkish state and people have been successful in coping with his-
toric challenge, and the role of media in these events has been highly appreciated as well.

Publication of materials reflecting the same positions almost in all media outlets of 
Azerbaijan, political assessment given to the events as being a coup d’état, has illustrated 
a strong example of unity not only among the printed media outlets, which are the peo-
ple’s voice, but also unity of our peoples and states cemented by centuries-old histori-
cally strong ties of friendship and brotherhood. The subject of this work is a study of the 
assessment of the events provided by the Azerbaijani press, including by the social and 
political newspaper “Khalq qazeti”, on the following day after that terrible night. The re-
alities and objective factors of the detailed coverage of the anatomy of the events and at-
tempted coup d’état that took place in brother Turkey, which was published in the news-
paper’s issue on the day after the FETO events have been analyzed.

Key Words: Government of Azerbaijan, Turkish Military Forces, Fetullah Terrorist 
Organization (FETO), Azerbaijani press, “Khalq qazeti”, national will
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THE SILK ROAD CULTURE AND ANCIENT TURKISH WALL PAINTED 
TOMB
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Abstract

In 2011, the research team of Mongolia and Kazakhstan has excavated a wall painted 
tomb at Shoroon Bumbagar, Bayannuur sum, Bulgan province, Mongolia. The tomb is 
approximately dated to the 7th century.

The tomb structure and murals but also the burial objects from the Shoroon Bum-
bagar Tomb clearly exhibit the tastes of the nomadic people residing along the Silk Road 
and the Steppe Route.

The stylistic analysis of wall paintings and burial objects from the Shoroon Bum-
bagar Tomb also suggests that the tomb can be dated to around 650s-670s. The funerary 
art tradition of East Asia as we can see in comparisons with Chinese and Koguryo mu-
ral tombs, but he certainly embodied his nomadic taste and culture into his burial, which 
brought the extraordinary manifestation of the broad interactions from Byzantine to China.

Shoroon Bumbagar tomb is closely located to Ulaan Kherem, a Tureg earthen walled 
city. It was the first time to discover a wall painted tomb in Mongolia. The tomb is ap-
proximately dated to the 7th century during the Eastern Tureg period. In terms of a tomb 
structure, murals, and artifacts, the tomb yields interesting mixtures of the cultures of the 
nomads, the Byzantine, and China. With the rare examples of wall paintings and burial 
objects, this newly excavated mural tomb in Mongolia provide us with significant infor-
mation about the cultural exchanges among the nomads including the silk road culture. 
It is certain that the remarkable new findings from the tomb would bring a new perspec-
tive in the study of the history of wall painted tombs from the 6th to the 8th centuries in 
Asia and in the study of the cultural exchanges and transmission of the funerary arts of 
Asia in the Silk road.

Keywords - Central Asia, Eastern Tureg, funerary art, cultural exchanges and trans-
missions.
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THE MUSICAL INSTRUMENT “ALTAI ZITHER” FOUND IN THE CAVE OF 
MONGOLIAN ALTAI MOUNTAIN
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Absract

Studied amongst the snow-capped mountains of Mongol Altai, the foot of the Jar-
galant Khairkhan Mountains, the Munkhukh Cave of Mankhan soum of Khovd Aimag, 
and a rhyme inscription on the body found in the body of the ancient cave, ancient his-
torians, archaeologists, renovators and cultural scholars. There is a widespread contro-
versy in the study.

Our main problem is that we have a carved elephant, a carved horse, a carved piece 
of wood, a lute-style stringed instrument. There is a story about the creation of the morin 
khuur and the whole tree is carved as a shovel. So the ancient ancestor of the musical in-
strument found in the cave may have been a leper.

Propose three suggestions in this report. It is about the origin of the ancient musical in-
strument, which is known as the “Altai Zither” and “The Saxon Harp”. The second is the 
idea of the name of the Poet, which is the third of the art of carving in musical instruments.

Keywords : Mongolian ancient musical instrument, symbol of rock painting, animal 
figure, inscription
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NECATİ BEY EKSENİNDE BİR ŞAİR EDİRNELİ ŞEVKİ’NİN 
GAZELLERİNDE KULLANILAN ORTAK VE BENZER

REDİFLERİN MUKAYESE İNCELENMESİ

Arş. Gör. Nebi ÇELİK
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Klasik edebiyat altı yüz yıllık bir maziye sahip olan ve bünyesinde binlerce şair ye-
tiştiren bir edebiyattır. Bu edebiyatın özünde, bünyesinde barındırdığı malzemenin mahi-
yeti itibariyle benzerlik, paralellik ve gelenek hâkim olur. Şairlerin kullanacağı malzeme 
azdır. Bu durum şairlerin birbirinden etkilenmesine zemin hazırlar ve onların birbirlerinin 
şiirlerine nazire de bulunmasına sebep olur.

Bu bağlamda 16. yy şairlerinden olan Edirneli Şevki, Necati Bey’in gazellerinde kul-
lanılan redif ve kafiyelerden toplam 25 adet gazelini aynı kafiye ve redifle kaleme almış-
tır. Bu durumu nāzirecilik geleneği içerisinde inceleyerek gazeller üzerinde ayrıntılı ola-
rak durup ilim âlemine sunmaya gayret edeceğiz.

Anahtar Kelimeler: Necati Bey, Edirneli Şevki, Nazire, Gazel

IN THE GAZALS OF A POET EDİRNELİ ŞEVKİ COMMON AND SİMİLAR 
İN PARALLEL WİTH NECATİ BEY COMPARİSON OF REDİFS.

Absract

Classical literature is a literary work that has six hundred years of history and has pro-
duced thousands of poets within it. In essence of this literature, the similarity, parallel-
ism and tradition become dominant in the nature of the material it contains. The material 
the poets use is small. This situation leads to poets being influenced by one another and 
causes them to say a similar for each other’s poems. In this context Edirneli Şevki, one 
of the 16th century poets, write up a total of 25 gazelles from the redifs used in Necati 
Bey’s gazelles. We going to examine this situation in the tradition of similarity and point 
something up it in detail on the gazals.

Key Words: Necati Bey, Edirneli Şevki, Similary, Gazals
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“İPEK YOLU’NUN ASYA’DAKİ SON DURAĞI:
ÜSKÜDAR KERVANSARAYLARI”

Dr. Tijen SABIRLI

Tarihi İpek Yolu güzergâhlarının Avrupa ile kara bağlantısı Anadolu toprakları üzerin-
den gerçekleşmekte ve son noktayı Üsküdar oluşturmaktaydı. Bu çerçevede Üsküdar’da 
Osmanlı Devleti’nin klasik döneminden başlamak üzere ticareti geliştirmek ve destekle-
mek üzere kervansaraylar inşa edilmiştir. Bahsi geçen kervansaraylar bir vakfın bünye-
sinde yer almaktaydı ve yolcular ile tüccarlar vakfın hamam, darüşşifa, imaret, tabhane 
gibi diğer birimlerinden de faydalanmaktaydı. Üsküdar’da Mihrimah Sultan Vakfı’na ait, 
Nurbanu Atik Valide Sultan Vakfı’na ait ve Mahpeyker Kösem Valide Sultan Vakfı’na ait 
olmak üzere üç adet kervansaray bulunmaktaydı. Mihrimah Sultan kervansarayı bağlı bu-
lunduğu külliye ile birlikte Üsküdar İskelesi’nin karşısında yer almaktaydı. Yanında imaret 
de bulunmaktaydı. Gelen yolcuların at ve develeri için saman, arpa ve hamur topları ve-
rilmekteydi. Bu kervansaray yıktırılmış ve günümüze ulaşamamıştır. Atik Valide Kervan-
sarayı Nurbanu Sultan vakfına ait külliye bünyesinde büyük bir kompleksin içinde yer al-
maktaydı. Kervansarayın yanında yolcular için hamam, ücretsiz hizmet veren bir hastane, 
uzun süreli hastaların kalması için tabhane ve ücretsiz yemek ikram edilen bir aşevi(ima-
ret) de bulunmaktaydı. Atik Valide kervansarayı bazı değişikliklere uğramış olmakla bir-
likte varlığını korumaktadır. Mahpeyker Valide Sultan Kervansarayı yine bir külliye bün-
yesinde hamam ve imaretle birlikte yer almıştır. Burada kalanların üç gün boyunca yemek, 
mum, kömür, odun, binek hayvanları için arpa, saman ve top hamurları ücretsiz verilirdi. 
Kervansaraylar incelenirken bağlı bulundukları vakfın vakfiyesinde yer alan ilgili hüküm-
ler ile kervansarayın büyüklüğü, kapasitesi ve kullanım imkanlarına değinilecektir. Bazı 
plan ve krokilere de yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: İpek Yolu, Kervansaray, Üsküdar, Asya, Vakıf
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Tüm dünyada engellilik konusu evrensel bir boyuta ulaşmış ve devletler bu anlamda 
büyük sorumluluklar almışlardır. Bizim ülkemizde de engelli hakları anayasa ve uluslara-
rası sözleşmeler ile güvence altına alınmıştır. Engellilik kavramı 82. Anayasamız da insan 
haklarına dayalı kanun önderliğinde ‘Ayrımcılıkla mücadele ‘ politikası çerçevesinde en-
gelli bireylerimizin sosyal hakları, ulaşılabilirliği, istihdamı bakımı ve ihtiyaçları hakkında 
düzenleler yapılmıştır. Son 10 yıl da engelli bireylerin haklarında mevzuatımızda değişik-
liğe gidilerek kapsamlı ve anlamlı düzenlemeler yapılmıştır. Yine engellilere yönelik bil-
gisayar teknolojisi alanında ve internette yeni bir oluşuma yer verilmiştir.

Yasalarımızın temel amacı, toplumsal yaşama tam ve eşit katılımların sağlanmasına 
yönelik olarak eğitim, sağlık, istihdam, ulaşılabilirlik ve sosyal güvenlik gibi temel sorun 
alanlarında, özürlülerin ayrımcılığa maruz kalmadan, fırsat eşitliğinden yararlanan, hak-
larını kullanabilen kişiler olmasının sağlanmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Engellilik,1982 Anayasası,
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THE RULES OF DISABILITY RIGHTS IN CONSTITUTIONAL CONCEPT 
OF THE DISABLED CONCEPT (2007-2015)

Abstract

Disability has reached a universal scale all over the word the nationalities have been 
taking great responsilities about this subject. The rights of disobled persons have been 
taken under guarentee by the constitution and international contracts in our country too. 
In our constitution of 1982, some regulations about the social rights of our disabled indi-
viduals, their accessibities, amplayment, nursing and also about their reguirements have 
been made by the leadership of a law based on human rights whitin the policy of struggle 
against discrimination. Some alterations about the rights of disabled persons have been re-
alized in our legislotion and also comprehensive, meaningful amendments have been put 
into practice a new disabled oriented formation in the field of web and computer technol-
ogy has also been fulfilled.

The main purpose of our laws is to ensure the common usage of equal opportunity, 
and to have the disobled persons use their social rights without being exposed to discrim-
inotion with the aim of full and equal participation of disabled persons to the social life.

Keyword: Disability, 1982 Constitution, Disability Rights
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“Darüşşifa” halka sağlık hizmetlerinin verildiği bir yerdir. İslam dünyasında yaygın 
olarak Bimâristan olarak kullanılan bu ifadenin halk arasında daha çok Tımarhane anla-
mında kullanılan kelimeden bozulmuş hali ile maristan adının yaygın kullanıldığı görül-
mektedir. Bu kuruluşlar dil, din, ırk farkı gözetmeksizin halka sağlık hizmeti sunmaktadır.

Aksaray’da inşa tarihi hakkında farklı görüşler ileri sürülmekle beraber Selçuklular tari-
hinde bir şifahanenin mevcut olduğu bilinmektedir. Dönemin kaynaklarında şehirde ortaya 
çıkan ayaklanmalarda isyancıların şifahaneyi üs olarak kullandıklarına dair önemli kayıt-
lar yer almaktadır. Ayrıca Aksaray’da yetişmiş olan ünlü Şeyh Cemaleddin Aksarâyî’nin 
bu şifahanede tıp eğitimi gördüğü ve hekimlik yaptığı bilgileri kaynaklarda yer almakta-
dır. Beylikler devrinde ise medreseden Tımarhane olarak bahsedilmektedir.

Kanuni devri 1525 tarihli bir fermanda Aksaray darüşşifa Medresesi müderrisliğine 
atanan kişinin vakıf şartlarına uygun şekilde hareket etmesi tavsiye edilmektedir. Bu fer-
mandan medresenin bu tarihte faal olduğu anlaşılmaktadır.

Bugün bile Aksaray mahallelerinden birisinin adı şifahane mahallesidir. Mahallenin is-
mini medresede aldığı düşünülmekte olup adı geçen mahallede son zamanlara kadar ka-
lıntıları yer almakta idi. Ancak 15-20 sene kadar önce medrese kalıntılarının dahi yapılan 
inşaatlar sırasında tamamen yıkılarak ortadan kaldırıldığı görülmektedir.

Bu çalışmada Selçuklular devrinde önemli bir askeri ve ticari güzergâh üzerinde bulunan 
Aksaray’ın sağlık hizmetleri alanında da gelişmiş önemli bir şehir olduğu vurgulanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Aksaray, Selçuklu, Medrese, Darüşşifa
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A MEDICAL MADRASA FROM SELJUKIAN TO OTTOMAN AKSARAY 
DARÜŞŞIFA MADRASA:

Abstract

The places where public health services are provided are called “Darüşşifa”. In this 
expression, which is widely used as Bimastran in the Islamic world, it is observed that 
the name of maristan is widely used colloquially with the distorted state of words used in 
the sense of a Mental Institution. These institutions that offer public health services which 
are free of language, religion, race, to public.

It is known that there is a sifahane in the history of the Seljuks in addition to suggest-
ing different views on the history of construction in Aksaray. In the literature of that pe-
riod, there are important records regarding that the revolters used the hospital as a base 
in the riots which occured in the city. It is determined that the famous Sheikh Cemaled-
din Aksarayî, who grown up in Aksaray, has studied medical training in this hospital and 
information has taken place in history regarding that he performed as medical science. In 
the period of Beyliks, Madrasa is mentioned as Mental Institution.

It is recommended that the person assigned to the professor of the Aksaray Darüşşifa 
Madrasa, should act in accordance with the foundation’s requirements within an enact-
ment that the legal period is 1525 dated. It is understood that Madrasa is active on this 
date from this enactment

To this day, the name of one of the neighborhoods of Aksaray is the name of sifahane 
neighborhood. It is thought that this neighborhood was taken the name of madrasa, and 
There were remnants in forementioned neighborhood until very recently. It is observed 
that however, even 15-20 years ago, the remains of the madrasa have been totally demol-
ished and eliminated, during build a construction.

In this study it is emphasized that Aksaray is, located on an important military and 
commercial route during the Seljukians period, an important city developed in the field 
of health services.

Key Words: Aksaray, Seljuk, Madrasa, Darüşşifa
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİ İLE ÖĞRETMEN ADAYLARININ 
KENDİ BRANŞLARINA YÖNELİK MESLEKİ TUTUMLARININ 

KARŞILAŞTIRILMASI

Aylin DOĞAN

Niğde Ömer Halisdemir Ünv. Eğitim Bilimleri Enstitüsü

aylin6617@hotmail.com

Yrd. Doç. Dr. Nihal BALOĞLU UĞURLU

Niğde Ömer Halisdemir Ünv. Eğitim Fak. Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğt. Böl.

nihalugurlu@ohu.edu.tr

Bu araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler öğretmenleri ile öğretmen adaylarının branş-
larına yönelik mesleki tutum düzeylerinin tespiti ve karşılaştırılmasıdır. Araştırma, 2016-
2017 Eğitim-Öğretim yılının Bahar döneminde Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 
devlet ve özel okullarında görev yapan Sosyal Bilgiler öğretmenleri ve Aksaray Üniver-
sitesi, Adnan Menderes Üniversitesi ve Bartın Üniversitesi’nin Eğitim Fakültelerinde öğ-
renim gören her sınıf düzeyindeki öğretmen adayları ile birlikte yürütülmüştür. Araştır-
mada tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubuna, bu 
araştırma modeline uygun olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen Sosyal Bilgiler Bran-
şına Yönelik Mesleki Tutum ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde, 
SPSS 24.0 istatistik programı kullanılmış olup, normallik sınaması gereken durumlarda 
Kolmogorov Smirnov Z testi ile çalışma grubunun farklı değişkenler açısından karşılaş-
tırılması için bağımsız gruplarda t testi ve tek Yönlü ANOVA analiz yöntemleri uygulan-
mıştır. Ayrıca, çalışma grubunun ölçekte yer alan ifadelere katılım düzeylerinin aritmetik 
ortalama ve standart sapma değerleri de verilmiştir. Bu araştırmanın bulgularına dayalı ola-
rak edinilen en önemli sonuçlar, Sosyal Bilgiler öğretmen ve öğretmen adaylarının bran-
şlarına yönelik mesleki tutum düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterme-
yecek düzeyde birbirine yakın olmasıdır. Ancak, her iki grubun Sosyal bilgiler branşını 
tercih nedenleri alt boyutunda, Sosyal Bilimlere ait disiplinleri sevmiş olmaları ile Sosyal 
Bilgiler dersinin özellikleri alt boyutunda bu dersin dostluk, kardeşlik, birlikte yaşama gibi 
erdemleri öğretebilmek için uygun bir ders olduğu ile ilgili ifadelerde Sosyal Bilgiler öğ-
retmenleri açısından istatistiksel olarak farklılık gösterecek düzeyde yüksek olan bir katı-
lım düzeyi tespit edilmiştir. Buna karşın, Sosyal bilgiler öğretmen adayları ise bu branş-
tan beklentileri alt boyutunda Sosyal Bilgiler ders saatinin azaltılmaması gerektiğini yine 
istatistiksel olarak manidar farklılık gösterecek düzeyde yüksek bir şekilde ifade etmişler-
dir. Araştırma, bulgulara dayalı olarak geliştirilen önerilerle sonlandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler Öğretmeni, Sosyal Bilgiler Öğ-
retmen Adayı, Mesleki Tutum
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LİSE VE ORTAOKULDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN BİLİMSEL 
ARAŞTIRMA VE EYLEM ARAŞTIRMASI YÖNTEMİ İLE İLGİLİ BİLGİ VE 

DÜŞÜNCELERİNİN BELİRLENMESİ

Nilgün AYDIN

Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, Kırıkkale

nilgunaydin@kku.edu.tr

Eylem araştırması; bir okulda çalışan yönetici, öğretmen, eğitim uzmanı veya diğer 
kurumlarda çalışan mühendis, yönetici, planlamacı, insan kaynakları uzmanı gibi bizzat 
uygulamanın içinde olan bir uygulayıcının doğrudan kendisinin ya da bir araştırmacıyla 
birlikte yürüttüğü bilimsel araştırmalardır. Eylem araştırması, uygulama sürecine ilişkin 
sorunların ortaya çıkarılması ya da mevcut bir sorunu anlama ve çözmeye yönelik, siste-
matik veri toplamayı ve analiz etmeyi içeren bir araştırma yaklaşımıdır.

Bu araştırma, lise ve ortaokulda görev yapan öğretmenlerin bilimsel araştırma ve ey-
lem araştırması yöntemi ile ilgili bilgi ve düşüncelerini belirlemeyi amaçlayan çoklu du-
rum çalışmasıdır. Bu amaçla; 1) Öğretmenlerin bilimsel araştırma yapma durumu nedir? 
2) Öğretmenlerin okulları ya da sınıfları ile ilgili araştırma yapma durumları nedir? 3) Öğ-
retmenler eylem araştırması yöntemi hakkında ne kadar bilgiye sahipler? 4) Öğretmen-
lerin eylem araştırması yöntemini kullanmanın profesyonelliklerine etkisi konusundaki 
düşünceleri nedir? 5) Öğretmenleri eylem araştırması yöntemini kullanmaya motive ede-
bilecek etkenler neler olabilir? şeklindeki alt problemlere cevaplar aranmıştır. Çalışma-
nın evreni, ortaokul ve lisede görev yapan öğretmenlerdir. Örneklem olarak, 2016-2017 
eğitim öğretim yılında görev yapan 96 öğretmen seçilmiştir. Öğretmenlerin seçilmesinde, 
amaçlı örneklemelerden maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Araştırmada, ni-
cel ve nitel verilerin analiz edildiği karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Verilerin elde 
edilmesinde 5 tane açık uçlu sorudan oluşan yapılandırılmış standart görüşme formu kul-
lanılmıştır. Öğretmenlerin cevapları, içerik analiziyle incelenerek tablolar ve sütun gra-
fikleri oluşturulmuştur.

Araştırma sonucunda, öğretmenlerin; yaklaşık %55’inin herhangi bir bilimsel araş-
tırma yapmadığı, yaklaşık %50’sinin okul ve sınıfları ile ilgili olarak herhangi bir araş-
tırma yapmadığı, yaklaşık %63’ünün eylem araştırması yöntemi hakkında hiçbir bilgiye 
sahip olmadığı, yaklaşık %75’inin ise eylem araştırması yönteminin profesyonelliklerine 
katkı sağlayacağını düşündüğü görülmüştür. Ayrıca kendilerini bu yöntemi kullanmaya 
motive edebilecek etkenlerle ilgili cevaplar alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bilimsel araştırma, eylem araştırması, öğretmenlikte profesyo-
nellik, araştırma motivasyonu
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DETERMINATION OF THE OPINIONS AND THE KNOWLEDGES OF 
SECONDARY SCHOOL AND HIGH SCHOOL TEACHERS REGARDING 

SCIENTIFIC RESEARCH AND ACTION RESEARCH METHOD

Absract

Action research is considered as scientific research conducted personally or in collab-
oration by a teacher, principal, education specialist, director at a school or engineer, ad-
ministrator, planner and human resources specialist from another institution, who are al-
ready part of an activity. Action research is the approach which includes systematical data 
collection and analysis in order to expose problems with the application process or com-
prehension and resolution of a current issue.

This study is the multi-state study which aims to determine opinions and knowledge 
levels of secondary and high school teachers regarding scientific research and activity re-
search method. For this purpose, the answers for the following sub-problems were searched: 
1) How is the performance of teachers in conducting scientific research? 2) How is the 
performance of teachers in doing research regarding their schools or classrooms? 3) What 
is the knowledge level of teachers regarding action research method? 4) What is the opin-
ion of teachers regarding the impact of using action research method on their profession-
alism? 5) Which factors could motivate teachers for using action research method? The 
universe of the study is comprised of teachers from secondary and high school levels. As 
sampling group of the study, 96 teachers were selected who actively participated in edu-
cation activities in the academic year of 2016-2017. Maximum variation sampling, one 
of the purposeful samplings, was employed in selection of teacher subjects. In the study, 
a combined analysis method was utilized on collected quantitative and qualitative study 
data. Semi-structured standard interview form composed of 5 open-ended questions was 
used in data collection process. Teachers’ answers were investigated through content anal-
ysis to yield relevant tables and column graphs.

As a result of the study, it was seen that about 55% of teachers do not conduct any 
scientific research; about 50% do not conduct any research on their schools and class-
room; about 63% has not any knowledge on action research method; about 75% think 
that action research method will contribute into their professionalism. Moreover, answers 
regarding the factors that could motivate teachers to use this research method were re-
ceived from the participants.

Key Words: Scientific research, action research, professionalism in teaching
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FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ISI VE SICAKLIK BİLGİLERİ 
ÇERÇEVESİNDE GRAFİK ANLAMA VE YORUMLAMA DÜZEYLERİNİN 

BELİRLENMESİ

Nilgün AYDIN

Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, Kırıkkale

nilgunaydin@kku.edu.tr

Grafikler, fizik, kimya ve matematik derslerinde olduğu kadar başka birçok alanda da 
verileri somutlaştırmada son derece önemlidir. Isı ve sıcaklık konusunda da, konu anla-
tılırken, problem çözülürken veya ölçme ve değerlendirme yaparken grafiklerin kullanıl-
ması kalıcı ve anlamlı öğrenmeye katkı sağlayacaktır.

Bu araştırmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının ısı ve sıcaklık konusundaki bil-
gileri çerçevesinde grafik anlama ve yorumlama düzeylerinin belirlenmesidir. Bu amaçla; 
1) Verilen ısı ve sıcaklık grafiğinde işaretlenmiş her bölge için fiziksel haller tespit edile-
biliyor mu? 2) Grafik üzerindeki bilgiler kullanılarak farklı durumlar için alınan ısı mik-
tarları belirlenebiliyor mu? 3) Grafikte sıcaklığın değiştiği ve sabit kaldığı bölgeler belir-
lenebiliyor mu? 4) Isı ve sıcaklıkla ilgili ön bilgilerle bağlantı kurularak farklı durumlar 
için yorum yapılabiliyor mu şeklindeki alt problemlere cevaplar aranmıştır.

Bu çalışmanın evreni, Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Ana-
bilim Dalı’nda öğrenim gören öğretmen adaylarıdır. Örneklem olarak, 2016-2017 eğitim 
öğretim yılı bahar döneminde 3. ve 4.sınıfta öğrenim gören toplam 95 öğretmen adayı se-
çilmiştir. Adayların seçilmesinde, olasılık temelli örnekleme çeşitlerinden tabakalı ve te-
sadüfi küme örneklemesi kullanılmıştır.

Araştırmada, nitel ve nicel verilerin analiz edildiği karma araştırma yöntemi kullanıl-
mıştır. Verilerin elde edilmesinde literatür taraması ve uzman görüşü alınarak hazırlanan 
10 tane açık uçlu test maddesi kullanılmıştır. Elde edilen veriler, içerik analizi ile incele-
nerek tablolar ve sütun grafikler oluşturulmuştur.

Bu çalışmada, öğretmen adaylarının bir kısmının verilen soruları cevaplarken ısı ve 
sıcaklık grafiğini etkili bir şekilde kullanamadıkları görülmüştür. Grafikte belirlenen böl-
gelerdeki fiziksel hallerin tespit edilmesinde zorluk yaşandığı, ısı ve sıcaklıkla ilgili kav-
ramların tam olarak hatırlanıp yorumlanamadığı tespit edilmiştir. Bazı öğrencilerin ısı 
hesaplamalarında grafiği kullanma yerine formül kullanmaya çalıştıkları görülmüştür. Araş-
tırma sonucunda bu durumun düzeltilmesine katkı sağlayabilecek öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Isı ve sıcaklık, grafik anlama ve yorumlama, maddenin halleri
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DETERMINATION OF THE LEVELS OF GRAPHIC COMPREHENSION 
AND INTERPRETATION FOR SCIENCE TEACHER CANDIDATES WITHIN 

HEAT AND TEMPERATURE INFORMATIONS

Absract

Graphics are significantly important in concretization of data in physics, chemistry and 
math courses as well as in numbers of other majors. In terms of heat and temperature, us-
age of graphics during explanation of subject, problem solving or measurement and as-
sessment would contribute into persistent and meaningful learning.

The objective of the present study is to determine comprehension and interpretation 
levels of science teacher candidates regarding heat and temperature graphics based on 
their current knowledge. For this purpose, the answers for the following sub-problems 
were searched: 1) Whether teacher candidates are capable of noticing physical phases at 
each marked area in the heat and temperature graphic? 2) According to the information 
given on the graphic, whether teacher candidates are capable of estimating necessary heat 
amount for different statuses? 3) Whether teacher candidates are capable of distinguishing 
regions in the graphic where the temperature changes or remain fixed? 4) Whether teacher 
candidates are capable of drawing conclusions for various circumstances by establishing 
connection between preliminary knowledge on heat and temperature?

The universe of this study is comprised by science teacher candidates from the Depart-
ment of Science Education at the Faculty of Education, Kırıkkale University. The sample 
of study is comprised of 95 science teacher candidates at 3rd and 4th years during spring 
semester of academic year of 2016-2017. In selection of candidates, stratified and random 
sampling set, one of the probability-based sampling methods, was employed.

A combined research method which analyzed quantitative and qualitative data was em-
ployed in this study. In data collection process, a form containing 10 open-ended questions 
prepared based on expert opinion and current literature was utilized as a tool. Obtained 
data was investigated through content analysis for building tables and column graphics.

In this study, it was seen that some of science teacher candidates were incapable of us-
ing heat and temperature graphic effectively while they were answering questions. It was 
also determined that respondent experienced difficulty in distinguishing physical phases 
evident on marked points in graphics and in recalling and assessing their knowledge about 
heat and temperature concepts. It was seen that some respondents tended to use equations 
instead of graphics in heat calculations. As a result of the study, relevant suggestions were 
presented which could contribute to correcting this situation.

Key Words: Heat and temperature, graphic comprehension and interpretation, phases 
of matter
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VELİLERİN SINIF ÖĞRETMENLERİNDEN BEKLENTİLERİ

Yrd. Doç. Dr. Hatice DEĞİRMENCİ GÜNDOĞMUŞ

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi

haticedegirmenci07@gmail.com

İlkokulda nitelikli bir eğitim öğretim sürecinin en temel öğeleri; öğretmen, öğrenci 
ve velidir. Öğrencilerin mutlu birey olmaları ve akademik başarıya ulaşmaları için ge-
rekli olan eğitim öğretim sürecinin verimli bir şekilde devam etmesi için velilerin des-
teği oldukça önemlidir. Eğitim öğretim sürecinde öğretmenlerin velilerden, velilerin de 
öğretmenlerden beklentileri bulunmaktadır. Bu araştırmada, çocuğu ilkokulda öğrenim 
görmekte olan velilerin sınıf öğretmenlerinden beklentilerini tespit etmek amaçlanmış-
tır. Araştırmanın çalışma grubunu çocuğu ilkokulda öğrenim görmekte olan 12 veli oluş-
turmuştur. Veriler, nitel veri toplama tekniklerinden yarı yapılandırılmış birebir görüşme 
tekniğiyle toplanmıştır. Yapılan görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi yöntemi 
ile analiz edilmiştir. İçerik analizinde, birbirine benzeyen veriler belirli kavramlar ve te-
malar çerçevesinde bir araya getirilerek yorumlanmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultu-
sunda önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmeni, veli, veli beklentisi
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖREVE BAŞLADIKLARI İLK YIL 
YAŞADIKLARI SORUNLAR VE BU SORUNLARA İLİŞKİN

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Yrd. Doç. Dr. Hatice DEĞİRMENCİ GÜNDOĞMUŞ

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi

haticedegirmenci07@gmail.com

İçinde yaşadığımız dünyada bireylerin ve toplumların geleceğini şekillendirmede üst-
lendiği ağır sorumluluk nedeniyle geçmişten günümüze en kutsal mesleklerden biri sınıf 
öğretmenliğidir. Sınıf öğretmenleri ülkemizin farklı bölgelerinde birbirinden farklı koşul-
larda görev yapmaktadır. Görevlerini yaparken çeşitli sorunlarla karşılaşan sınıf öğret-
menlerinin yaşadıkları zorluklara rağmen görevlerini en güzel şekilde yapmalarını des-
teklemek için bu araştırmanın amacı; sınıf öğretmenlerinin göreve başladıkları ilk yıl 
yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini incelemektir. Çalışma, ni-
tel araştırma yaklaşımı doğrultusunda yürütülmüştür. Araştırmada amaçlı örnekleme çe-
şitlerinden biri olan ölçüt örneklemesi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu bir yıl 
önce farklı kurumlarda göreve başlamış olan 15 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştır-
manın amacı doğrultusunda veriler açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış gö-
rüşme formları aracılığıyla toplanmış, görevlerinin ilk yılında karşılaştıkları sorunlar ve 
bu sorunların nasıl çözülmesi gerektiğine ilişkin görüşler tespit edilmiştir. Toplanan veri-
ler içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda 
önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmeni, öğretmen sorunları, çözüm önerileri
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VAKIF KURUCU, SOSYAL STATÜ VE AİLE BAĞLARI AÇISINDAN 
VAKFİYELERDE KADINI TANIMLAYAN TERİMLER

Dr. Nilgün ÇEVRİMLİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Uzmanı

Sanat Tarihçi

Kadın, insanın varoluşundan bu yana toplumda birden çok rol üstlenmiş tarihe dam-
gasını vurmuş bir varlıktır.

Çoğu kültürde daha çok ev ve evle ilgili işlerle uğraşsa da sanayi toplumuyla birlikte 
üretimde de söz sahibi olmuştur.

Ailede kocasına eş, çocuklarına anne olurken, toplumda da üreten, vakıf kuran, yöne-
ten, denetleyen görevleri de üstlenen bir varlık olmuştur.

Bu çalışmada, sosyal ve siyasi yönden birçok araştırmaya konu olan kadının, Os-
manlı toplumunda nasıl bir yer edindiğinin bir kez de vakfiyeler üzerinden değerlendiril-
mesi amaçlanmıştır.

Gerektiğinde vakıf kuran, yöneten veya vakıfta diğer roller üstlenen, bazen anne- va-
lide, bazen, eş- zevce/halile, cariye, köle, bazen kız evlat, kız kardeş olarak yer aldığı, on-
lara verilen isimler ve vakfiyelerde kadınların nasıl bir konumda olduğu ortaya konmuştur.

Anahtar kelimeler: vâkıf, anne, zevce, kız kardeş, sultan, cariye, köle



473

I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu

TÜRK DILLERINDE SILAHLARLA ILGILI FRAZEOLOGIZMLERİN 
ETNOKÜRÜREL ANLAMI

Doç Dr. Nurida NOVRUZOVA

Bakü Slavyan Ünıversitesi

n.nurida@yahoo.com

Savaşlarda kullanılan silahlar Türklerin hayatında önemli yer Kapladıgından, tüm Türk 
dillerinde ve lehçelerinde silahlarla, özellikle, kılıç ve okla ilgili zengin deyimler, atasöz-
leri, frazeoloji (deyim) birimler oluşmuştur. Bu ifadelerin bir kısmı yazılı abidelerde sak-
lıdır, bir kısmı ise bugün de Türk dillerinin çoğunda kullanılmaktadır. Biliyoruz ki, dilin 
frazeoloji(deyim) katı halkın düşünme, onun yaşam tarzı ile ortaya çıkar ve şekillenir. Bu 
nedenle dildeki frazeoloji (deyim) birimleri halkın tarihi ile yakından ilişkili olarak öğ-
renmek gerekir. Çünkü Türk dillerinin frazeologiyası (deyim bilimi) uzun süren tarihi ge-
lişmenin ürünüdür. Çeşitli dönemlerin yazılı abidelerinin dil olguları bir kez daha göster-
mektedir ki, çağdaş Türk dillerinde silahlarla ilgili işlenen frazeoloji (deyim) birimlerin bir 
kısmı da kendi kökenine göre Türklerin milli kültürünü, hayat tarzını, dünyaya ve hayata 
verdikleri değeri anlatır, milli - etnik değerler sistemini ifade ediyor. Bu ifadeler hem de 
Türk dillerinin eski katını, onların eski inançlarını ve mitolojik düşüncelerini da koruyor.

Türklerinın kullandıkları silahlardan daha çok kılıç, kalkan, mızrak, ok, yay, kement, 
balta, orak, tüfekle ilgili deyimler ve atasözleri var: Ok bolup degmek(türkm.), Oka tutmak 
 ok yağdırmak (Türkm.), Gözüñde okuñ bolsa urmak (Türkm.), Bır oxla (güllə ilə) iki dov-
şan vurmaq-ovlamaq(Az), Okunu atmış, yayını asmış (Türk), Ok yayından çıkmış (Türk), 
Gözünde oky bolsa atjak (Türkm.), Atylan ok dasdan gaytmaz (Türkm.), Ox yaydan çıxdı 
(Az), GıIıç öz gınını kesmez (Türkm), Gılıç gınında yatsa, poslar (Türkm.), Kılıncını arsa 
asmak (Türk), Kılınctan geçirmek (Türk), Gılıç yarası biter, dil yarası bitmez(Türkm.),Ge-
der qılınc yarası. getməz söz yarası (Az.), Gılıç göteren gılıçdan hemöler(Türkm.), Gılıç-
dan geçirmek (Türkm.), Qılıncının dalı da kesir, qabağı da (Az.), Öz aýagyňa özüň palta 
urmak(Türkm.), Oturduğu ağacı baltalamaq (Az.), Gamçysyndan gan dammak (Türkm.), 
Baltaýy taşa wurmak (Türk), Baltanı daşavurma(Az.), Gapana duşmek (Türkm.), Gylyç-
dan geçirmek(Türkm.), Hanjar urmak(Türkm.), Nəştər vurmaq (Az.), Kılıncıma toğrana-
yın, okuma sancılayın, yer kibi kərtləyin, toprak kibi savrılayın (Dede Korkut).

Türklerin inançlarında ve mitolojik sisteminde silahlar önemli bir yer kapsamakda-
dır. Türk yazılı metinlerinde Türklerin kılıca ve oka and içmeleri hakkında bilgiler var.
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ETHNO CULTURAL MEANING OF PHRASEOLOGIES CONCERNING 
ARMS IN TURKIC LANGUAGES

Absract

As arms used in battlefield were an important part of life in Turkic traditions there are 
lots of proverbs, phraseological units in different Turkic languages and dialects concern-
ing arms, especially sword and arrow. Some of these expressions are preserved in writ-
ten monuments and some are still used in most of Turkic languages to this day. As we 
know phraseological lays in language are created and formed according to mentality and 
life style of the people. That is why phraseological units in any language must be stud-
ied in close relation to its history. Written monuments from different periods show that 
phraseological units that are used in modern Turkic languages explain national culture, 
way of life, values in life, and expresses national-ethnic value system. These expressions 
preserve ancient belief and mythological thoughts, and lays of Turkic languages as well.

Most of the sayings and proverbs are about the most popular arms used by Turks 
as sword, shield, spear, arrow, loop, ax, gun and so on: Ok bolup degmek (turkm.),Oka 
tutmak ok yağdırmak(turkm.), Gözüñde okuñ bolsa urmak (turkm.), Bir ok bilen ikki 
kuyan vurmok(uzb.), Bır oxla(güllə ilə) iki dovşan vurmaq-ovlamaq(az), Okunu atmış, 
yayını asmış(turk), Ok yayından çıkmış(turk), Gözünde oky bolsa atjak (turkm.), Atylan 
ok dasdan gaytmaz (turkm.), Ox yaydan çıxdı(az),GıIıç öz gınını kesmez(turkm), Gılıç 
gınında yatsa, poslar (turkm.),Kılıncını arsa asmak(türk), Kılınctan geçirmek(turk), Gılıç 
yarası biter, dil yarası bitmez (turkm.),Geder qılınc yarası. getməz söz yarası(az.),Gılıç 
göteren gılıçdan hem öler (turkm.), Gılıçdan geçirmek(turkm.), Qılıncının dalı da ke-
sir, qabağı da.(az.), Öz aýagyňa özüň palta urmak (turkm.),Oturduğu ağacı baltalam-
aq(az.),Gamçysyndan gan dammak(turkm.), Kamçisidan kon tomgan.(öz.) Kamçysynnan 
kan tamgan(qırg.),Kamşynan kan sorgalagan (kaz.),Baltaýy taşa wurmak(turk), Baltanı 
daşa vurma (az.), Gapana duşmek (turkm.), Gylyçdan geçirmek(turkm.), Hanjar urmak 
(turkm.), Nəştər vurmaq (az.),”Kılıncıma toğranayın, okuma sancılayın, yer kibi kərtlə-
yin, toprak kibi savrılayın”(Dada Gorgud ).

Arms are an important part of Turkic believes and mythological system. One can even 
find knowledge about sword and arrow oath in Turkic written texts.

Key Words: Sword, shield, whip, loop, hatchet, arrow, bow, sickle.
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TELEVİZYON DİZİLERİNİN ETKİSİ: AŞK VE MAVİ DİZİSİ ÖRNEĞİ
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Türkiye’de televizyon yayınlarında izlenme oranları ile önemli yer tutan diziler, ko-
nuları yanında, konuların geçtiği mekânlar açısından da dikkat çekmektedir. İzleyici daha 
önce bilmediği ya da görmediği bölgeleri, bölgenin yaşam biçimlerini, gelenek ve göre-
neklerini diziler üzerinden tanımaktadır. Bu çalışma, özellikle izlenme oranları ile dikkat 
çeken dizilerde kullanılan mekânların, bölgenin merak edilir konuma gelmesini sağladığı 
ve izleyicinin özdeşlik kurduğu oyuncuların yaşadığı ve gezdiği mekânlara ulaşma isteğini 
arttırdığı, yerel turizm açısından da bölgeye doğru hareketi getirdiği üzerinde durulmakta-
dır. Aynı zamanda toplumun, tüketim kültürü kavramı ile kuşatılması ve yerleştirilmeye ça-
lışılan tüketim kültürü ile de dizilere yerleştirilen ürünler ve oyuncuların kullanmış olduğu 
aksesuarlarda bölgede pazarlama amaçlı kullanılmaktadır. Geniş bir kapsama sahip olan 
bu tanımlama ürün yerleştirme, reklamlar ve pazarlama üzerinden belli bir dizinin ince-
lenmesi ile sınırlandırılmaktadır. Çalışmada, televizyon dizilerinden “Aşk ve Mavi” dizisi 
örneklem alınarak, dizide kullanılan mekânların ve aksesuarların yansıtılmasında kullanı-
lan çekim teknikleri ile izleyiciye sunuluş biçimleri incelenerek nasıl ilgi çekici konuma 
getirildiği verilmeye çalışılacaktır. Bu kapsamda televizyon dizileri aracılığıyla izleyiciye 
ulaştırılan görüntüler bölgenin, yerel unsurlarının, yerel ürünlerinin tanıtımı ve mekânla-
rın pazarlanmasında kullanılan görsel tekniklerin etkisinin izlenmesi, teknik anlatı yöntem-
lerinin etkisi üzerinden sunum biçimleri üzerine temellenen bir çalışılma yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: TV dizisi, dizi mekânları, tanıtım, ürün yerleştirme, tüketim.



476

Ist International Symposium of Silk Road Academic Studies

THE IMPACT OF TELEVISION DISTRIBUTIONS TO MARKETING AND 
PRESENTING TOURISM REGIONS: THE EXAMPLE OF AŞK VE MAVİ 

SEQUENCES

Abstract

In Turkey, TV series have an important place with their viewing ratios, and they attract 
attention in terms of the places where the subjects pass. The audience knows the zones, 
the lifestyles, traditions and customs of the region that they did not know or did not see 
through the series. This study focuses on the fact that the venues used in the conspicuous 
series, especially the audience ratios, allow the region to come to a curious position and 
that the viewers increase their desire to reach the places they live and visit, and also move 
towards the region in terms of local tourism. At the same time, the society is being used 
for marketing purposes in the consumption culture which is surrounded by the concept 
of consumption culture and the consumption culture which is tried to be placed in the re-
gion and the accessories which are used by the players. This definition, which has a broad 
scope, is limited to the inspection of a particular directory through product placement, ad-
vertising and marketing. In the study, “Aşk ve Mavi” series sample is taken from the TV 
series and the shooting techniques used to reflect the rooms and accessories are examined. 
In this context, a study based on the presentation of the images, the local elements, the 
presentation of local products and the effects of the visual techniques used in the market-
ing of the spaces, and the effects of the technical narrative methods are being carried out.

Key Words: TV series, Series venues, promotion, product placement, consumption
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Türkiye’de boşanma sayısı yıldan yıla değişmekle birlikte son on beş yılda birlikte, 
sürekli bir şekilde artmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2016 yı-
lında gerçekleşen boşanma sayısı 2001 yılıyla kıyaslandığında yaklaşık olarak % 72.92 
oranında yükselmiştir. Aynı zamanda TÜİK verileri boşanmanın tüm evlilik sürelerinde 
(1 yıldan daha azdan 26 yıl ve üzeri değişen) yaygın bir problem olduğunu göstermek-
tedir. Yapılan araştırmalar düşük evlilik uyumunun, evli bireylerde depresyon, kaygı ve 
stres gibi olumsuz ruh sağlığı göstergeleri ve boşanmayla ilişkili olduğunu göstermekte-
dir. Bu nedenle, evlilik uyumuyla ilişkili sosyodemografik değişkinlerin belirlenmesi, uy-
gun müdahale hizmetlerinin geliştirilmesi ve bu durumun olası olumsuz etkilerinin azal-
tılmasına yardımcı olabilir. Bu araştırmanın amacı, Türk evli bireylerde evlilik uyumuyla 
ilişkili sosyodemografik değişkenlerin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, araştırma 
çalışma grubunu uygun örnekleme yoluyla seçilen 179 (111 kadın, 68 erkek) evli birey 
oluşturmuştur. Katılımcıların yaş aralığı 23 ila 70 arasında değişmekte olup, ortalama yaş-
ları 39.99’dur (S.S.= 9.35). Katılımcılar evlilik uyum ölçeğini ve sosyodemografik özel-
liklerini belirlemeye yönelik bir kişisel bilgi formunu cevaplamıştır. Veriler Pearson Ko-
relasyon Analizi ve Basit Doğrusal Regresyon Analizi aracığıyla incelenmiştir. Pearson 
Korelasyon analizleri araştırma kapsamında ele alınan değişkenlerden evlilik süresinin 
evlilik uyumuyla negatif yönde ilişkili olduğunu ve basit doğrusal regresyon analizi evli-
lik süresinin evlilik uyum puanlarındaki değişimlerin yaklaşık olarak % 3’ ünü açıkladı-
ğını göstermiştir. Araştırma sonuçları literatür ışığında tartışılmış ve gelecek araştırmalar 
için önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sosyodemografik değişkenler, evlilik uyumu, Türk evli bireyler.
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SOCIODEMOGRAPHIC CORRELATES OF MARITAL SATISFACTION IN 
TURKISH MARRIED COUPLES

Abstract

The number of divorces in Turkey has increased steadily over the past fifteen years, 
albeit varying from year to year. According to Turkish Statistical Institute (TURKSTAT) 
Marriage and Divorce Statistics, the number of divorces in 2016 increased by approximately 
72.92% when compared to 2001 figures. Moreover, TURKSTAT figures also have shown 
that divorce is a common problem for all marriage periods (less than 1 year, 26 years and 
over). Previous research has shown that low marital satisfaction is associated with a num-
ber of negative mental health indicators including depression, anxiety and stress as well 
as divorce in married individuals. Thus, identifying sociodemographic correlates in mari-
tal satisfaction may help to alleviate negative effects of low marital satisfaction as well as 
developing appropriate intervention services. The purpose of this study is to investigate 
sociodemographic variables related to marital adjustment in Turkish married individuals. 
Using convenience sampling, participants composed of 179 (111 female, 68 male) married 
individuals. The age range of the participants ranged from 23 to 70 with an average age of 
39.99 (SD= 9.35). Participants completed marital adjustment scale and a personal infor-
mation form to determine their sociodemographic characteristics. Data were analyzed by 
Pearson Correlation Analysis and Simple Linear Regression Analysis. The Pearson Cor-
relation analysis showed that marriage duration was negatively related to marital adjust-
ment, and simple linear regression analysis revealed about 3% of changes in marriage ad-
justment scores related to marriage duration. The results of the research were discussed in 
the light of literature and suggestions were made for future researches.

Key Words: Sociodemographic correlates, marital satisfaction, Turkish married couples.
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Regresyon analizi değişkenler arasındaki ilişkiyi açıklama ve yordama amacıyla kul-
lanılan istatistiksel tekniklerden biridir. İlişkinin yönünü ve kuvvetini açıklamak için kul-
lanılan korelasyon analizinden farklı olarak regresyon analizi sıklıkla bilinen açıklayıcı 
(yordayıcı) değişkenlerden yola çıkarak bilinmeyen bir değişkene ilişkin çıkarımda bu-
lunmayı amaçlamaktadır. Basit doğrusal regresyon analizi bir yordanan, bir yordayıcı de-
ğişkenle gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda, basit doğrusal regresyon analizi birden çok 
yordayıcı değişkenle yordanan değişken arasındaki ilişkiyi açıklamak için kullanılan çoklu 
regresyon analizinin temelini oluşturmaktadır. Eğitim ve psikoloji alanında, öğrencileri-
nin başarılarıyla ilişkili değişkenleri belirlemek, psikolojik nitelikler arasındaki ilişkileri 
anlamak amacıyla sıklıkla araştırmacılar regresyon analizinden yararlanmaktadır. Ancak, 
Türkiye’de gerçekleştirilen araştırmalarda diğer istatistiksel analizlerle kıyaslandığında 
regresyon analizinin kullanımının yaygınlığı düşüktür. Sosyal Bilimler için Veri Analizi 
Programı (SPSS) Türkiye’de sosyal bilimler alanında en sık kullanılan istatistiksel prog-
ramlardan biridir. Bu program t-testleri, varyans analizleri, güvenirlilik analizleri, faktör 
analizi, kayıp değer atama, regresyon analizleri gibi çok sayıda parametrik ve parametrik 
olmayan istatistiksel analizleri gerçekleştirebilen bir programdır. Bu araştırmanın amacı 
basit doğrusal regresyon analizinin nasıl gerçekleştirildiğini SPSS programı aracılığıyla 
araştırmacılara göstermektir. Bu bağlamda, sırasıyla basit doğrusal regresyon analizinin 
tanımı, basit doğrusal regresyon analizinin varsayımları, bu varsayımların SPSS progra-
mında nasıl incelendiği, varsayımların ihlali durumunda neler yapılabileceği, SPSS basit 
doğrusal regresyon analizi çıktılarının nasıl yorumlanacağı sırasıyla açıklanmıştır. Son ola-
rak, basit doğrusal regresyon analizi sonuçlarının nasıl raporlaştırılacağı hakkında araştır-
macılara bilgi verilmiştir. Bu çalışmanın daha karmaşık bir istatistik olan çoklu regresyon 
analizine ilişkin araştırmacıların istatistiksel kavramları anlamalarına yardımcı olmasına 
ve regresyon analizinin kullanımının yaygınlaşmasına yardımcı olması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Basit doğrusal regresyon analizi, öğretim örneği, SPSS
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SIMPLE LINEAR REGRESSION: A TUTORIAL WITH SPSS

Abstract

Regression analysis is one of the statistical methods used to explain and predict the 
relations between continuous variables. Contrary to correlation analysis that is used to 
explain the direction and strength of the relationship between continuous variables, re-
gression analysis often attempt to make an inference for an unknown variable through a 
number of explanatory (predictor) variables. Simple linear regression analysis is performed 
with a predictor and a criterion variable. In this context, simple linear regression analy-
sis is the basis for multiple regression analysis used to explain the relationship between 
multiple predictors and a criterion variable. In the field of education and psychology, re-
searchers often use regression analysis to determine the variables related to the success of 
their students and to understand the relationship between psychological qualities. How-
ever, in Turkey, the use of regression analysis is low compared to other statistical analy-
ses. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) is one of the most frequently used 
statistical programs in the field of social sciences in Turkey. This program can perform 
a large number of parametric and non-parametric statistical analyses such as t-tests, vari-
ance analyses, reliability analyses, factor analysis, missing value estimation, regression 
analysis. The purpose of this tutorial is to demonstrate the researchers how to perform the 
simple linear regression analysis by means of the SPSS program. In this context, the de-
scription and information about the simple linear regression analysis, the assumptions of 
simple linear regression analysis, how these assumptions are analyzed in the SPSS pro-
gram, recommendations for violation of assumptions, and how to interpret the SPSS sim-
ple linear regression analysis output elucidated respectively. Finally, researchers also have 
shown how to report the results of simple linear regression analysis. It is expected that 
this study will help researchers to understand statistical concepts related to more complex 
multiple regression analysis statistics, and help to widespread use of regression analysis.

Key Words: Simple linear regression analysis, tutorial, SPSS.
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Birey ve mekân birlikteliğinde, mekânların belirginleştirilmesinde ve anlamlandırıl-
masında bireysel algı ve bireye ait yaşam tarzı oldukça önemlidir. Şairler şiirlerini yazar-
ken şiirlerinin muhtevası ve ruh dünyalarının yönlendirmesiyle oluşturdukları şiir atmos-
ferinde mekânlar belirginleşmeye başlar. Tevfik Fikret’in mizacına bağlı olarak şekillenen 
yaşamında, şiirlerini yazarken toplumsal mekânların azlığı dikkat çekicidir. Fikret’in ki-
şiliğinde öne çıkan özellikler ve toplumdan kaçış psikolojisi, toplumsal mekânların şiirle-
rinde az sayıda yer almamasını açıklar niteliktedir. Bu düşünceyi “Aşiyan” adını verdiği 
evini yaptırarak kendini toplumdan soyutlaması ve yaşadığı inziva dönemiyle destekleye-
biliriz. Şairin toplumdan kaçış düşüncesi, sadece yaşadığı dönemde değil ölümünden son-
rada görülür. Tevfik Fikret’in Eyüp mezarlığında olan kabri, şairin vasiyeti gereği 1961 
yılında buradan alınarak Aşiyan’ın bahçesine nakledilmiştir. Şairin yaşamını ve şiirlerini 
değerlendirdiğimizde kaçış psikolojisinin baskınlığı kendini gösterirken bu düşünce doğ-
rultusunda şiirlerindeki toplumsal mekânların azlığı dikkat çekicidir.

Anahtar Kelimeler: Tevfik Fikret, toplumsal mekânlar, şiir, kaçış psikolojisi
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İPEKYOLU SISTEMINE DAHIL TÜRK HALKLARINDA MODERN EGİTİM 
REFORMLERI VE BATI « YA ENTEQRASYONDA DISTANT EGİTİM

Metanet MEMMEDOVA

Bakü Devlet Universitesi Tarih fakültesi

Egitim bölümü, Bakü.

Eski uygarlık ve kültüre sahip olan türk halkların çeşitli zamanlarda kendine özgü eği-
tim sistemleri olmuştur. Yeni tip okulların açılması, yüksek nitelikli kardların yetiştirilmesi 
alanında ciddi değişiklikler çeşitli uluslarda farklı şekilde ortaya çıkmıştır. Bu dönemden 
itibaren okuma kaldırmak devlet politikasının öncelikli yönü olmuş, kısa zamanda geniş 
okullar ağının oluşturulması, ilköğretim eğitimde icbarilik elementlerinin onaylanması 
nüfusun büyük bir kısmının eğitim sürecine dahil edilmesine zemin yaratmıştır. Maka-
lede amacımız ipekyolu sistemine dahil Türkçe konuşan halkların dünya kültürüne ka-
vuşmasını, bilimin öncü başarılarının genç nesle bir biçimde aktarılması, onun mobilite, 
farklı alanlarda öncü bilimsel ideyalarla olgunlaşmış ve gelişmiş dünya dillerini benim-
semiş yüksek intellektli milli kadrolar hazırlanması imkanını açıklamaktan ibarettir. Hem 
de Avrupa ve Amerika eğitim sistemlerinde mevcut eğitim modellerinin, distant tehsilin, 
metotların uygulanması ve karşılaştırmalı analizi, her ülke için kendi kendini ne dere-
cede doğrultması prensiplerini incelemek, yazının amacıdır. Eğitim alanında ilişkilerinin 
ilk okuldan başlanılması, üst sınıf öğrencilerinin eğitimlerini sürdürmek için çeşitli Türk 
dilli devletlere gönderilmesi, bugünki zaman düzleminde, bence, bağımsızlık elde eden 
tüm Türk dili konuşan devletleri düşündürmelidir. Bele takdirde Türk dili konuşan dev-
letler birbirinin öğretim sistemini öğrenip izleyebilirler. Türkiye Cumhuriyeti’nin Türkçe 
konuşan ülkelerde eğitim alanında büyük çalışmaları vardır. Türkce konuşan halklar tek 
bir ağacın intişar bulan dallarıdır, onların hepsinin bir ortak çekirdek, yakın ve benzer ge-
lenekleri, ulusal-geleneksel değerleri mevcuttur. Bu açıya dayanarak, kültürel ilişkilerin 
genişlemesi ile beraber, Türk halklarının ortak değerlerini oluşturmak, esas da eğitim ve 
bilim alanını öncelikli alana çevirmek önümüzde duran en önemli konulardan degil mi? 
Bu alanda tarihi İpekyolunda uzun bir yol geçen Türk halklarının Batıya entegrasyonu ve 
modern eğitim reformelerıne katılmaları makalede tartışılacaktır.

Anahtar kelimeler: milli değer, eğitim, entegrasyon, bağımsızlık
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MODERN EDUCATİON REFORMS İN TURKİSH PEOPLES İNCLUDED İN 
THE SİLKROAD SYSTEM AND DİSTANT EDUCATİON İN ENTHUSİASM 

TO THE WES

Abstract

Ancient civilizations and culture with these peoples at various times has been its own 
education systems. The opening of a new type of school, training of highly qualified var-
ious serious changes in the field of international card in different ways. During this pe-
riod there have been read from the direction of Government policy to remove the prior-
ity, the creation of a network of large schools in a short period of time, approval of the 
elements of compulsory in primary education a large part of the training of the popula-
tion to be involved in the process had created the ground. In the article we aim to restor-
ing the world culture of the peoples who speak Turkish included in the silkroad system, 
pioneering achievements of science in a way that is transferring the young generation, its 
mobility, with the leading scientific ideas in different areas, ripe and the developed world 
have adopted their language high intelligent preparation of national positions is to an-
nounce the opportunity. Both European and American education systems, existing edusa-
tional models, distant education, comparative analysis of the implementation of the meth-
ods and the effectiveness of one’s self for each country pointing to practice the principles, 
the aim of writing. associated in the field of education should be started from the first 
school, upper-class students to resume their training to be sent to various Turkish multilin-
gual State, today in the plane of time, I think, that independence should make all Turkic 
speaking States. So if the Turkic speaking States learn the teaching system. The Republic 
of Turkey Turkish-speaking countries there are large in the field of education studies. En-
glish-speaking peoples who find a single tree branches, all of them public dissemination 
core, close and similar traditions, national and traditional values. Based on this angle, to-
gether with the expansion of cultural ties, based on common values of the Turkish people 
also create, education and science field on turn in front of the priority field of the most 
important issues? This article will discuss the Turkish people’s integration into the West 
and the modern education reforms that have taken a long way in the historical Silk Road.

Key Words: national value, education, integration, independence
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COMPARISON OF MATHEMATICS CURRICULUM

Yrd. Doç. Dr. Özgür ŞEN

Bozok Üniversitesi

ozgur.sen@bozok.edu.tr

Abtract

Depending on today’s conditions, for each generation the basic knowledge and skills 
required change. One of the essential components of education is curriculum reflecting 
information, communication and technological developments. In Turkey, Curriculum de-
velopment studies started with the Republic and in the years of 1926, 1936, 1948, 1954, 
1968, 1982, 1990 and 2004 changes were made in the programs. In 2006, 2009, 2013 and 
2017, primary education mathematic curriculum was pulished after reforming in 2004. 
Purpose of this study is investigate to compare mathematics curriculum (grades 5-8) pro-
grams of 2009, 2013 and 2017. Matematics curriculum programs was examinated pro-
gram vision, approach, philosophy, learning areas, objectives, skills and steps of program 
implementation. Document analysis method of the qualitative research methods was used. 
Descriptive analysis method was used in the analysis of data. As a result of study will try 
to determine different and ccommon aspects of mathemetics curriculum.

Key Words: Mathematics curriculum, grade 5-8, curriculum evaluation.
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“ENDÜLÜSTE RAKS” VE “MOHAÇ TÜRKÜSÜ” ÖRNEĞİNDE YAHYA 
KEMAL’İN ŞİİRLERİNDE KİŞİSEL VE KOLEKTİF BİLİNÇALTI

Doç. Dr. Özlem FEDAİ

DEÜ Buca Eğitim Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Ana Bilim Dalı.

Bu çalışmada, Yahya Kemal Beyatlı’nın Kendi Gök Kubbemiz ve Eski Şiirin Rüzgâ-
rıyla adlı eserlerindeki şiirleri C. G. Jung’un “Kişisel ve Kolektif bilinçaltı” kavramları 
eşliğinde ele alınmıştır. Nietzsche’nin “Apollon-Dionysos” düalizminden, şairin biyogra-
fisi ve görüşlerinden de yararlanılarak şiirlerini, daha çok hangi bilinçaltı sürecinin etki-
siyle yazdığı araştırılmıştır.

Böylece Beyatlı’nın, birçok şiirini “Apolloncu” (görünen dünyayı yansıtan) bir anla-
yışla veya kişisel bilinçaltının etkisiyle yazdığı, daha az sayıdaki şiirini ise “Dionysosçu”- 
kolektif bilinçaltı ile yazdığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kişisel bilinçaltı, kolektif bilinçaltı, şiir, Yahya Kemal, “Endü-
lüs’te Raks”, “Mohaç Türküsü”.

THE CONCEPT OF “PERSONAL AND COLLECTİVE SUBCONSCİOUS” 
İN YAHYA KEMAL BEYATLI’S POEMS, İN THE EXAMPLES OF 

“ENDÜLÜS’TE RAKS” AND “MOHAÇ TÜRKÜSÜ”

Abtract

In this study, Yahya Kemal Beyatlı’s poems within his books Kendi Gök Kubbemiz 
and Eski Şiirin Rüzgarlarıyla are examined, in company with C. G. Jung’s notion of “per-
sonal and collective subconscious”. By referring to Nietzsche’s “Apollonian-Dionysian 
dichotomy” and the poet’s own biography, his opinions; it is studied that through which 
subconscious process the poet wrote his poems.

Thereby, it is suggested that Beyatlı wrote many of his poems with an “Apollonian” 
percept, by reflecting the visible world with his personal subconscious; whereas he wrote 
some of his poems with a Dionysian- collective subconscious.

Key Words: personal subconscious, collectice subconcious, poem, Yahya Kemal, 
“Endülüs’te Raks”, “Mohaç Türküsü”.
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ABDÜLMECİD DÖNEMİNDE MÜSLİM VE GAYRİMÜSLİMLERE VERİLEN 
BİREYSEL SÜRGÜN CEZALARININ KARŞILAŞTIRILMALI İNCELEMESİ

Yrd. Doç. Dr. Özlem POYRAZ

Ahi Evran Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü KIRŞEHİR

Suça karşı devletler tarafından uygulanagelen cezalardan biri olan sürgün, Osmanlı 
Devleti’nde de varlığını korumuştur. Osmanlı’da sürgün cezası farklı dönemlerde farklı 
isimlerle adlandırılmıştır. Örfi hukuk gereğince, yöneticinin takdirine bırakılmış Tazir suç-
larına uygulanabilen ceza türlerinden biridir ve çok çeşitli suç gruplarına uygulanabilme 
imkânı mevcuttur. Sürgün edilen kişiler Müslim ya da gayrimüslim sürüldükleri bölge-
lerde serbestçe yaşayabilme imkânına sahip olmuştur.

Abdülmecid döneminde Müslim ve gayrimüslimlere verilen bireysel sürgün cezaları-
nın incelenecek olduğu bu çalışma ile devletin bireysel sürgün cezalarını uygularken te-
baasına karşı yaklaşımı, sürgün sebepleri, suçlunun sürgün yerine ulaştırılma süreçleri, 
sürgün bölgeleri ve sürgünde olanların genel ya da özel af kanundan yararlanabilme du-
rumlarının mevcudiyeti karşılaştırılmalı olarak incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Abdülmecid, sürgün, Müslim, gayrimüslim, Tazir.

Abstract

The banisment, one of the penalties imposed by the states against crime, preserved its 
existence in the Ottoman State. The term of banisment in the Ottoman Empire was differ-
ently named in different periods. It is one of the types of punishment that can be applied 
to Tazir offenses left to the discretion of the manager in accordance with the Örfi law and 
was applicability to a wide range of criminal groups. The deportees have the opportunity 
to live freely in areas where Muslims or non-Muslims are extirpated.

This study examines the individual banisment sentences given to Muslims and non-Mus-
lims during the reign of Abdulmecid and examines the approach of the state against the 
subject, the reasons for the banisment, the process of transporting the criminal to the place 
of banisment, the banisment zones and the availability of general or special amnesty.

Key Words: Abdülmecid, banishment, Muslim, non-Muslim, Tazir.
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MEMLÜK KIPÇAK SAHASI KAVRAM ALANI SÖZLÜKLERİ

Yrd. Doç. Dr. Pelin KOCAPINAR

Çankırı Karatekin Üniversitesi

pelinkocapinar@karatekin.edu.tr

Türk dilinde kavram ya da kavram alanı sözlükleri; tematik sözlük, adbilimsel söz-
lük, düzensel sözlük, sistematik sözlük, konusal sözlük gibi çeşitli adlarla anılmaktadır. Bu 
sözlükler için görülen terim çeşitliliği, yabancı dillerde de söz konusudur: thematic dic-
tionary, topical dictionary, ideographic dictionary, ideological dictionary, onomasiologi-
cal dictionary gibi.

İslâmiyet’in kabulünden sonra genellikle Arapça ve Farsça kavram alanı sözlüklerinin 
satır arası Türkçe karşılıklarının yazılmasıyla Türk dilinde bu türün ilk örneklerinin oluş-
maya başladığı görülmektedir.

Arapça ve Farsça sözlüklerin etkisiyle dilimize giren tarihî kavram sözlüklerinin, ge-
nellikle temel söz varlığını ortaya koyacak isimler kısmının belli konulara, kavram alan-
larına göre oluşturulduğu dikkat çekmiştir.

Türk sözlükçülüğü açısından önemli çalışmaların yapıldığı sahalardan biri Kıpçak 
Türkçesi sahasıdır. Memlükler döneminde, 13-15. yüzyıllar arasında Mısır ve Suriye’de 
Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla sözlükler yazılmış, bu eserlerde genellikle isimler 
belli kavram alanlarına göre sınıflandırılmış ve bunların da karşılıkları verilmiştir. Bu tür 
sözlükler, dil öğretme amacıyla günümüzde de hazırlanmaktadır.

Bildiride, Memlük Kıpçak sahasının bu tür sözlüklerinden olan Kitâb-ı Mecmû-i Ter-
cümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî, Ed-Dürretü’l-Mudiyye Fi’l-Lügâti’t-Türkiyye, Kitâb-ı 
Bülgatü’l-Müştâk fî Lûgati’t-Türk ve’l-Kıfçak, Et-Tuhfetü’z-Zekiyye Fi’l-Lügâti’t-Türkiyye, 
El-Kavaninü’l-Külliye li-Zapti’l-Lügati’t-Türkiyye, kavram alanı sözlükçülüğü açısından 
değerlendirilmiştir. Söz konusu sözlükler arasında ortak noktalar bulunmasına rağmen 
farklılıklar da göze çarpmış ve bunlar dile getirilmiştir. Bununla birlikte sözlüklerde dik-
kat çeken özellikler de belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kavram (alanı) sözlükleri, Memlük-Kıpçak sahası, tarihî söz-
lükler, sözlük bilimi.
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CONCEPT FIELD DICTIONARIES OF MAMLUKE KIPCHAK AREA

Abstract

Dictionaries of concept or concept field in Turkish language are referred to by various 
names like a thematic dictionary, an onomasiological dictionary, a compositional dictio-
nary, a systematic dictionary, a topical dictionary. The variety of terms seen for these dic-
tionaries is also the same in foreign languages such as thematic dictionary, topical dictio-
nary, ideographic dictionary, ideological dictionary, onomasiological dictionary.

After the acceptance of Islam, generally it is seen that the first examples of this kind 
began to form in the Turkish language by writing between lines the Turkish equivalents 
of the Arabic and Persian concept field dictionaries.

It has been pointed out that the historical concept dictionary which entered into our lan-
guage under the influence of the Arabic and Persian dictionaries is formed according to cer-
tain topics, concept fields of the names part which will usually reveal the basic vocabulary.

In terms of Turkish lexicography, one of the places where important works are done 
is the Kıpchak Turkish area. During the period of the Mamluke, between the 13th and 
15th centuries, dictionaries were written in order to teach Turkish language to Araps in 
Egypt and Syria, in these works, names are generally classified according to certain con-
cept fields and their correspondences are given. Such dictionaries are also being prepared 
today for language teaching purposes.

In the communique, these dictionaries of the Mamluk Kipchak area, Kitâb-ı Mec-
mû-i Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî, Ed-Dürretü’l-Mudiyye Fi’l-Lügâti’t-Türki-
yye, Kitâb-ı Bülgatü’l-Müştâk fî Lûgati’t-Türk ve’l-Kıfçak, Et-Tuhfetü’z-Zekiyye Fi’l-Lügâ-
ti’t-Türkiyye, El-Kavaninü’l-Külliye li-Zapti’l-Lügati’t-Türkiyye, that have been evaluated in 
terms of lexicography of concept field. Despite the fact that there have been commonali-
ties among the dictionaries, the differences have also been stand out and these have been 
voiced. However, in these dictionaries are noted also the features that attract attention.

Key Words: Concept (field) dictionaries, Memluk-Kipchak field, historical dictionar-
ies, lexicography.
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OSMANLI İKTİSAT ZİHNİYETİNDE KAMU HİZMETLERİNİN YERİNE 
GETİRİLMESİ VE VAKIFLAR

Rahime Hülya ÖZTÜRK

Aksaray Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

hulyaozturk1921@gmail.com

Vakıflar Osmanlı iktisadi ve sosyal yaşamında pek çok görevi yerine getiren kurum-
lar olmuştur. Fetihlerle topraklarını genişletmeyi amaçlayan devlet ordunun ihtiyaçları için 
önemli askeri harcamalar yaparken kamusal hizmetleri gerçekleştirme görevini vakıflara 
devretmiştir. Padişahların bizzat kendileri, eşleri, çocukları ve önemli devlet görevlileri ta-
rafından pek çok vakfın kurulduğu, vakıfların toplumsal yaşamda yaygınlaşması için va-
kıf kurulmasının desteklendiği görülmektedir.

Kuruluş amaçları açısından farklılık gösteren vakıfların odak noktası ekonomik sorun-
ların giderilmesini sağlamak ve yardımlaşmayı teşvik etmektir. Maddi sorun yaşayan bir 
esnafın günümüz sandıklarına benzetilebilen vakıftan borçlanması hem borçluyu rencide 
etmemekte hem de ekonomik işleyişin devam etmesini sağlamaktadır. Ya da vergi bor-
cunu ödemek isteyen köylüler için kurulan vakıflar aracılığıyla hem vergi borcu ödenebil-
miş hem de köylü maddi sıkıntısını hafifletmiştir. Vakıfların en önemli özelliği ise devle-
tin yerine getirmesi gereken kamu hizmetlerini üstlenmiş olmasıdır. Herhangi bir altyapı 
ya da bayındırlık hizmetinin yerine getirilmesinde vakıflar doğrudan rol almıştır. Tüm bu 
nitelikleri nedeniyle vakıflar Osmanlı iktisadi ve sosyal yaşamında önemli bir kurum ola-
rak varlıklarını sürdürmüşlerdir.

Bu çalışmanın birinci bölümünde Osmanlı Devleti’nde vakıfların önemi üzerinde du-
rulmuştur. İkinci bölümde vakıfların kuruluş şekilleri ve vakıfların ekonomik boyutu ele 
alınmıştır. Üçüncü ve son bölümde ise para vakıflarının yapısı ve ekonomik etkileri or-
taya konmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı ekonomisi, vakıf, para vakfı, kamu hizmetleri
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FULFILLMENT OF PUBLİC SERVICES IN THE OTTOMAN ECONOMIC 
MENTALITY AND WAQFS

Abstract

The waqfs were institutions that fulfill many tasks in Ottoman economic and social 
life. The state made signficant military expenditures and waqfs fulfill public services. It is 
seen that the founding of waqfs for the spread of waqfs in social life is supported by many 
sultans themselves, their wives, their children and important state officials.

The focal point of foundations that differ in terms of their institutional objectives is to 
ensure that economic problems are resolved and encourage aid. The fact that a tradesman 
who has a financial problem borrows from the waqf, ensures that the borrower does not 
hurt psychologically and the economic operation continues. Or, through the waqfs estab-
lished for the villagers who are willing to pay taxes, both the tax debt and the peasant fi-
nancial burden have been alleviated. The most important feature of the waqfs is to un-
dertake the public services that must be fulfilled by state. Waqfs have acted directly in 
the fulfillment of any infrastructure or public works service. Because of all these quali-
ties, the waqfs continued their existence as an important institution in Ottoman economic 
and social life.

In the first part of this study, the importance of waqfs was emphasized in the Otto-
man State. In the second part, founding forms of waqfs and the economic dimension of 
the waqfs are discussed. In the third part the structure of cash waqfs and their economic 
effects are explained.

Key Words: Economics of Ottoman, waqf, cash waqfs, public services
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NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF 
ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN ÇEVRE KİRLİLİĞİNE 

YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİ VE ÖNERİLERİNİN BELİRLENMESİ

Yrd. Doç. Dr. Rahşan KOLUTEK

Nevsehir Hacı Bektas Veli Universitesi, Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

rahsan.kolutek@nevsehir.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Leyla MUSLU

Akdeniz Universitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Simla ADAGİDE

Siirt Universitesi, Sağlık Yüksekokulu, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı

Bu çalışmada, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği 
bölümünde okuyan öğrencilerin çevre kirliliğine yönelik bilgi düzeyleri ve önerilerinin belir-
lenmesi amaçlanmıştır.

Tanımlayıcı tipteki araştırmanın evrenini, Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği bölümü 1. 
2. 3. ve 4. sınıfta okuyan 167 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada tüm öğrenciler örnekleme 
alınmıştır. 167 öğrenciden 121’ine ulaşılmıştır. Araştırmaya başlamadan önce Eğitim Fakül-
tesi dekanlığından gerekli izin alınmıştır. Anket formunda, sosyodemografik özellikleri sor-
gulayan 6 soru ve çevre hakkında bilgileri sorgulayan açık uçlu 10 soru olmak üzere toplam 
16 soru bulunmaktadır. Verilerin istatistik analizi, SPSS programında frekans ve yüzdelik da-
ğılımlarıyla değerlendirilmiştir.

Bu çalışma sonucunda saptanan bulgular; Öğrencilerin %80.2’sinin kadın,%76.8’i 19-23 
yaş grubunda olduğu saptanmıştır. Hava kirliliği nedenleri olarak öğrencilerin %60.3’ü egzoz 
dumanlarını; %40.5’i fosil yakıtları, lastik ve benzeri şeylerin yanmasını, bacalara filtre takıl-
mamasını belirtmiştir. Su kirliliği olarak öğrencilerin %52.1’i çöpleri; öğrencilerin %28.9’u 
suya kimyasal maddeler atılmasını, yanıcı madde taşıyan gemilerin batmasını ifade etmiştir. 
Toprak kirliliği olarak öğrencilerin %37.2’si bilinçsiz kullanımı; %25.6’sı atık maddeleri, cam 
şişe atıklarını, %19’u toprağa ve doğaya çözülmeyen, ayrışmayan maddelerin bırakılmasını 
söylemiştir. Besin kirliliği olarak öğrencilerin %57’si fazla gübre kullanımı, organik olmayan 
sebze ve meyveler, tarım ilaçları kullanımı şeklinde cevaplar verdiği tespit edilmiştir. Gürültü 
kirliliği olarak öğrencilerin %46.3 aşırı nüfus artışı; öğrencilerin %42.1’i araçlar; öğrencilerin 
%30.6’sı yüksek sesle müzik dinlemek olarak cevaplar vermiştir.

Öğrencilerin çevre kirliliğini önlemeye yönelik olarak en çok verdikleri cevaplar ağaç dikme 
(%94.2), yerlere tükürmeme (%93.4), kağıt israfı yapmama (%89.3), deodorant kullanmama 
(%88.4), insanların eğitimi (%82.6) şeklinde olmuştur.

Öğrencilerin çevreye yönelik bilgi düzeyleri ve duyarlılıklarının artırılabilmesi için okul-
larda çevre eğitimine yönelik etkinliklerin düzenlenmesinin uygun olacağı önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Çevre kirliliği, Sınıf öğretmenliği, Öğrenci, Bilgi
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THE IDENTIFICATION OF THE KNOWLEDGE LEVEL AND THE 
SUGGESTIONS FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION OF THE STUDENTS 

STUDYING IN THE DEPARTMENT OF CLASSROOM TEACHING IN 
THE FACULTY OF EDUCATION OF NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ 

UNIVERSITY

Abstract

In this study, it is aimed to identify the knowledge levels and the suggestions for the 
environmental pollution of the students studying in the department of classroom teaching 
in the faculty of education of Nevşehir Hacı Bektaş Veli University.

In this descriptive study, the universe consists of 167 students from the 1st, 2nd, 3rd and 
4th grade students of the department of classroom teaching in the Faculty of Education. 
All students are included in the sample. 121 students from 167 are reached. The necessary 
permission was granted from the Faculty of Education before the research. The question-
naire consists of 16 questions. 6 of them are related to the sociodemographic features and 
10 of them are open ended questions related to the environment. The statistical analysis 
of the data is evaluated by distributions of frequency and percentage in SPSS program.

The findings of this study are the 80.2% of the students are women, 76.8% of them 
are 19-23 years old. 60.3% of the students stated exhaust fumes, 40.5% of them indicate 
fossil fuels and not installing filters on chimneys as the reasons of air pollution. 52.1% of 
the students indicate waste, 28.9% of them state chemical substances and the sinking of 
the ships carrying flammable substances as water pollution. 37.2% of the students state 
unconscious usage; 25.6% of them state waste materials, glass bottles, 19% of them state 
throwing non- biodegradable materials to the soil as soil pollution. 57% of the students 
state overusing of fertilizers, inorganic vegetable and fruit, pesticides usage as food con-
tamination. 46.3% of the students indicate overpopulation; 42.1% of them state vehicles; 
30.6% of them state listening to loud music as sound pollution.

The most common answers related to the prevention of the population are planting 
trees (94.2%), not spitting on the ground (93.4%), not wasting paper (89.3%), not using 
deodorant (88.4%), the education of people (82.6%).

It can be suggested that to organize activities related to the environmental education 
can help to increase the knowledge level and sensitivity of the students on environment

Key Words: Environmental pollution, classroom teaching, student, knowledge
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BELEDİYEDE ÇALIŞANLARIN HEPATİT B BİLGİ DÜZEYLERİ VE 
ALDIKLARI ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ

Yrd. Doç. Dr. Rahsan KOLUTEK

Nevsehir Hacı Bektas Veli Universitesi, Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

rahsan.kolutek@nevsehir.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Leyla MUSLU

Akdeniz Universititesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

Bu çalışma, belediyede çalışanların Hepatit B bilgi düzeyleri ve aldıkları önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Tanımlayıcı tipteki araştırmanın evrenini, Gülşehir belediyesinde çalışan toplam 147 
birey oluşturmuştur. Bunlardan 21 tanesi memur, 46 kadrolu işçi, 73 tane taşeron işçi ola-
rak çalışmaktadır. Bu işçiler genellikle su işleri, ulaşım, altyapı, temizlik işleri ve çevre 
düzenlemeleri işlerinde çalışmaktadır.

Araştırmada, tüm çalışanlar örnekleme alınmıştır. Araştırmaya başlamadan önce Gül-
şehir Belediyesinden gerekli izin alınmıştır.

Anket formunda, sosyodemografik özellikleri ve Hepatit B hakkında bilgileri sorgu-
layan toplam 28 soru bulunmaktadır. Anketler 16.11.2015-30.11.2015 tarihleri arasında, 
bireylerden izin alınarak araştırmacı tarafından yüz yüze doldurulmuştur. Verilerin istatis-
tik analizi, SPSS programında yüzdeliklerle değerlendirilmiştir.

Araştırmaya katılanların %97.1’i erkek, %46.4’ü 30-39 yaş arasında; %57.9’u lise me-
zunu; %92.1’i evli ve %80.7’sinin gelir düzeyi orta seviyededir.

Bireylerin %50.7’si hepatit B hakkında bilgisinin olduğunu ifade etmiştir. Bireylerin 
%86.4’ünün Hepatit B hastalığının belirtilerini bilmediği belirlenmiştir.

Hepatit B hastalığının belirtilerini bildiğini (%13.6) söyleyenlerin %42.1’i hastalık be-
lirtisinin yüzde ve gözde sararma olduğunu ifade etmiştir.

Bulaşma yolu olarak bireylerin %86.4’ü cinsel ilişki, %82.1’i berber, %75.0’ı diş çek-
tirme ve kan nakli ile olacağını söylemiştir.

Malzemeleri temizlemek için bireylerin %65’i sadece duru su ile yıkadığını, %23.6’sı 
tek kullanımlık alet kullandığını; malzemeleri temizleme sıklığının ise bireylerin %75’i 
her kullanımda temizlediğini ifade etmiştir.

Hepatit B hastalığından korunmak için bireylerin %90’ının sıvı sabun kullandığı, 
%68.6’sının her uygulamadan sonra el hijyenini sağladığı, %80.7’sinin kanama olduğunda 
yara bandı kullandığı saptanmıştır.

Çalışmadaki sonuçlar; çalışmaya katılanların Hepatit B konusunda bilgi ve uygulama-
larının yetersiz olduğunu ve özellikle Hepatit B açısından riskli gruplara sağlık eğitimi ve-
rilmesinin yerinde olacağı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Belediye, Hepatit B, Bilgi düzeyi
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DETERMINING THE KNOWLEDGE LEVEL OF THE MUNICIPAL 
EMPLOYEES ABOUT THE HEPATITIS B AND MEASURES TAKEN BY 

THEM.

Abstract

This study was conducted to determine the knowledge of employees on Hepatitis B 
in municipality and the measures they have taken.

The universe of this descriptive study was formed by a total of 147 people working in 
Gülşehir municipality. These employees are classified as 21 official officers, 46 regular work-
ers and 73 people working as subcontractor workers. These workers usually works about 
water works, transportation, infrastructure, cleaning and environmental regulations jobs.

In the research, all employees have been sampled. Before starting the research, nec-
essary permissions were taken from Gülşehir municipality.

On the questionnaire, there are a total of 28 questions questioning sociodemographic 
characteristics and information about the hepatitis B. Questionnaires were completed face to 
face by taking permission from persons by researcher between 16.11.2015-30.11.2015 dates.

Data statistical analysis were evaluated through SPSS percentiles.
Survey respondents, 97.1% male, 46.4% between 30-39 years of age; 57.9% of lycee 

school graduates; 80.7’s% income medium level and 92.1% is married. 50.7% of people 
stated that they had information about hepatitis B. It was identified that 86.4% of partic-
ipants did not know the symptoms of hepatitis B disease. (13.6%) people, who say they 
know the symptoms of hepatitis B,42.1% of those has said face and eye yellowing is 
symptoms of disease. 86.4% of individuals , disease will be transmitted through sexual 
transmission routes, 82.1% of the barber, 75.0% with tooth puller and blood transfusions, 
has said. 65% of individuals has said they wash materials only with water,23.6% people 
have told they use disposable tools, about the frequency of cleaning material 75% partic-
ipants expressed they cleaned every time they used. To protect from hepatitis B, 90% of 
individuals has said using liquid soap,68.6% of people said caring hand hygiene and it 
was determined that 80.7’s%participants use wound tape when it blood.

Results of research shows participants have insufficient knowledge and performance 
and suggests it would be appropriate providing continuous and broad health training to 
risky groups.

Key Words: Municipalities, Hepatitis B, Knowledge level
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SAĞLIK BILIMLERI FAKÜLTESI ÖĞRENCILERINDE KENDI KENDINE 
İLAÇ KULLANIM ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDIRILMESI

Elçin Banu YOLDAŞCAN

Ramazan Azim OKYAY

Tülin GÖNÜLTAŞ

Dünya sağlık örgütüne göre kendi kendine ilaç kullanımı, kişinin herhangi bir sağlık 
profesyoneline danışmaksızın kendi kendine teşhis koyduğu hastalığını tedavi etmesidir. 
Ancak kendi kendine ilaç kullanma pratiği yeterli bilgiye dayanılmadan gerçekleştirilirse, 
ciddi problemlere yol açabilmektedir. Bu problemlerden en belirgin olanlar, gereksiz ve 
yanlış ilaç kullanımının ekonomi üzerine oluşturduğu yük ve sağlık üzerine olumsuz et-
kilerdir. Bu nedenle, bu çalışmada ileride sağlık profesyoneli olacak Sağlık Bilimleri Fa-
kültesi öğrencilerinde kendi kendine ilaç kullanım alışkanlıklarının değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. Kesitsel tipteki bu çalışmaya 2016-2017 eğitim öğretim yılında Çukurova 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 454 öğrenci katılmıştır. Veriler 
araştırmacı tarafından aydınlatılmış onam alındıktan sonra anket formu kullanılarak yüz-
yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Öğrencilerde reçetesiz ilaç kullanma oranı %36,3; 
herhangi bir biçimde kendi kendine ilaç kullanma yaygınlığı %56,4 olarak bulunmuştur. 
Öğrencilerin reçetesiz olarak en sık kullandığı ilaçlar %33,5 ile analjezikler, %24,0 ile an-
tibiyotikler ve %13,2 ile soğuk algınlığı ilaçları olarak belirlenmiştir. Yaklaşık olarak her 
dört öğrenciden biri akılcı ilaç kullanımı ve akılcı antibiyotik kullanımı terimlerini daha 
önceden duymadığını belirtmiştir. Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinde bile akılcı ilaç 
kullanımı ve akılcı antibiyotik terimini hiç duymayanların oranı azımsanamayacak ölçü-
dedir. Kullanılan ilaçlardan azami verimin alınması, kendi kendine ilaç kullanımı nede-
niyle oluşabilecek olumsuz sağlık etkilerinden kaçınılması ve ekonomik yönden kayıp-
ların engellenmesi için; hekimler, sağlık kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri 
ve medya ile işbirliği içinde eğitsel aktivitelerin gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesi şarttır.

Anahtar kelimeler: Kendi kendine ilaç kullanımı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğren-
cileri, Adana
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ASSESSMENT OF SELF MEDICATION HABITS AMONG FACULTY OF 
HEALTH SCIENCES UNDERGRADUATES

Abstract

According to the World Health Organization, the use of self-medication is to treat a 
person’s self-diagnosed illness without consulting any health professional. However, if the 
practice of self-medication is carried out without adequate knowledge, it can lead to seri-
ous problems. The most obvious problems caused by unnecessary and wrong drug use are 
emerging burden on the economy and the negative impacts on health. For this reason, it 
is aimed to evaluate self-medication habits of Faculty of Health Sciences Undergraduates 
who will be health professionals in the future. 454 students attending Çukurova Univer-
sity Faculty of Health Sciences in 2016-2017 academic year participated in this cross-sec-
tional study. The data were collected by face-to-face interview using a questionnaire form 
after obtaining the informed consent from participants. The rate of using non-prescrip-
tion drugs in students was 36.3% and the prevalence of practicing any form of self-med-
ication was found 56.4%. The most commonly used medications were analgesics with 
33.5%, antibiotics with 24.0% and cold with 13.2% medications. Nearly one in four stu-
dents have reported that they have never heard the terms “rational use of drugs” and “ra-
tional use of antibiotics”. Even at the Faculty of Health Sciences, the rate of those who 
have never heard the terms “rational use of drugs” and “rational use of antibiotics” is at 
an implausible level. To get maximum efficiency from the drugs used, to avoid the nega-
tive health effects that may be caused by self-medication and to prevent economic losses; 
educational activities must be carried out and maintained in cooperation with physicians, 
health institutions, universities, non-governmental organizations and the media.

Key Words: Self-medication, Faculty of Health Sciences Students, Adana



497

I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu

BEYAZ PERDEDE SIRADIŞI BİR İSA MESİH FİGÜRÜ:
GÜNAHA SON ÇAĞRI FİLMİNE DİNLER TARİHİ AÇISINDAN BİR BAKIŞ

Doç. Dr. Ramazan IŞIK

FÜ. İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Öğretim Üyesi,

risik@firat.edu.tr

Abdullah ALAKUŞ

Milli Eğitim Bakanlığı, İHL Meslek Dersleri Öğretmeni.

abdullahalakus@ttmail.com

İsa Mesih figürünün sinemada anlatılması, sinemanın ilk yıllarına kadar gitmektedir. 
Sinema icat edildikten iki yıl sonra 1897 yılında Fransa’da ilk İsa filmi yapılmıştır. Bu 
filmi takiben İsa’nın hayatının anlatan birçok film vizyona girmiştir. İsa’nın hayatını an-
latan filmlerin seyircinin ilgisini çekmesi bu filmlerin yapılmasında etkili olmuştur.

İsa Mesih figürlü filmler genel olarak iki kategoride değerlendirilmektedir. Birinci ka-
tegori doğrudan İsa’nın hayatını anlatan filmlerdir. Bu filmler biyografik özellikte olup, 
İncilleri merkeze alarak İsa’nın hayatını anlatmaya çalışmaktadır. Biyografik özellikteki 
filmlere İsa figürlü filmler denilmektedir. İsa figürlü filmlerin ana teması İsa ve “passion 
play” olarak isimlendirilen çarmıh hadisesinde İsa’nın çektiği acılardır. İkici kategori ise 
İsa’yı doğrudan anlatmayıp alt metinde anlatan filmlerdir. Bu türe de Mesih figürlü film-
ler denilmektedir. Bu filmler ise doğrudan İsa’yı anlatmaz. Konusu ve karakterleri başka 
bir hikâyeyi anlatsa da sembolik olarak filmde İsa’nın mesihi özellikleri anlatılmaktadır.

Çeşitli Hıristiyan gruplar tarafından kendi inançlarını merkeze alan ve anlatan İsa Me-
sih figürlü filmler yaptırılmaktadır. Bununla birlikte hem İsa figürlü filmler hem de Me-
sih figürlü filmler genel olarak İncil merkezlidirler. Bir başka ifadeyle bu tür filmlerde İsa 
Mesih, bazı farklı yorumlarla değerlendirilmiş olsa bile, genel olarak geleneksel Hıristi-
yanlık öğretisi çerçevesinde anlatılmaktadır.

1988 yılında vizyona giren Günaha Son Çağrı filmi diğer İsa figürlü filmlerden ayrıl-
maktadır. Geleneksel Hıristiyanlığın İsa anlayışından farklı bir portre çizen film; gnostik 
anlayışların yanı sıra, İslami unsurlar ihtiva etmesi bakımından da farklı bir İsa yorumu 
ortaya koymaktadır. Bu sebeple film, pek çok eleştiriye maruz kalmıştır. Biz de bu çalış-
mamızda Günaha Son Çağrı filmini dinler tarihi açısından değerlendirmeye çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: İsa Mesih, Dinler tarihi, Sinema, Misyonerlik, Günaha Son Çağrı.
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AN UNUSUAL JESUS CHRIST FIGURE ON THE SCREEN:
AN OVERVIEW TO THE LAST TEMPTATION OF CHRIST MOVIE IN 

TERMS OF THE HISTORY OF RELIGIONS

Abstract

The description of Jesus Christ’s figure in movies goes as far as the first years of cin-
ema. The first Jesus film was made in France in 1897, just two years after the cinema 
was first invented. Following this film, many films have been made about the life of Je-
sus. The film about the life of Jesus attracted the attention of the audience was effective 
in making these films. The attraction of the audience towards those movies was effective 
in making the new ones.

The films that depict Jesus Christ can be evaluated in two categories. The first cate-
gory is the films that directly describe Jesus’ life. These films are biographical movies and 
try to tell the life of Jesus by taking the gospels to the center. These biographical featured 
movies are called as Jesus-figure films. The sufferings of Jesus during crucifixion which 
is called “passion play” is the main theme of the films with the figure of Jesus. The sec-
ond category is the films that describe Jesus in the subtext. This genre is also referred as 
Christ-figure films. These films do not directly tell Jesus. Although the scenario and it’s 
characters illustrate another story, the movie symbolically describes the Christ features of 
Jesus in the film.

Various Jesus Christ movies have been made by various Christian groups based on 
their own beliefs. However, both the films with the figure of Jesus or the films with the 
figure of the Christ are generally Bible centered. In other words, even if there are some 
different interpretations in the movies, Jesus Christ is generally described in the context 
of traditional Christian teaching.

The Last Temptation of Christ movie which was filmed in 1988 is a distinctive one 
among other Jesus-figüre films. The film depicts a portrait of Jesus different than tradi-
tional Christianity. In addition to gnostic understandings, a different interpretation of Je-
sus reveals in this film because of the Islamic elements it contains. For this reason, the 
film has been exposed to a lot of criticism. In this study, we will try to evaluate The last 
Temptation of Christ movie in terms of the history of religions.

Key Words: Jesus Chist, History of Religions, Movies, Missionary, The Last Temp-
tation of Christ.
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ERGİN İNAN’IN “ÖTE DÜNYA KAPILARI” ESERİ ÇÖZÜMLEMESİ

Yrd. Doç.Dr. Rasim SOYLU

Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel sanatlar Eğitimi Bölümü/Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı
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Ergin İnan antikacılardan bulduğu eski kapıları boyayarak üzerlerine resimler yapar. 
Başka bir âleme veya öbür dünyaya açılan kapılar konseptinden hareket eden ressam, beş 
tane kadar böyle kapı çalışması yapmıştır.

İnsanın bu dünyadan başka bir dünyaya yolculuğu, İslam mistisizmi kadar diğer din-
lerin ve düşünce sistemlerinin de önemli bir konusudur. Bu dünyadan başka bir âleme 
geçmek için birkaç kapı vardır.

Kabir âlemi, misal âlemi, berzah âlemi ve ahiret âlemi gibi. Hepsine geçmek için bir 
kapı var. İnsanlar ölümle bu kapıdan geçtikleri gibi, bazı büyük mistikler daha ölmeden 
bu kapılardan geçip o âlemleri temaşa edip gelmişlerdir. Hz. Muhammed’in miraca çık-
ması bunların en üst örneğidir.

Roland Barthes nesnelerin gösterici bir işlevi olduğunu söyler. Bunu bazen biçimden 
çıkarmak mümkündür. Yani kapı her şeyden önce biçim ve işlev olarak zaten açılmanın, 
başka bir mekâna geçmenin göstergesidir. Ancak ona fantastik veya mistik anlamlar yük-
leyerek bilinen evrenden bilinmeyen bir âleme, farklı bir boyuta geçmenin göstergesi ola-
rak anlam yüklemek, Ergin İnan gibi mistik ve lirik bir üslup sahibi bir sanatçı için zor 
olmasa gerektir.

Aslında kullandığı antika kapıların kendisi de bir sanat eseridir. Ergin İnan kendi re-
sim üslubunu kapılar üzerinde yaptığı tasarımlarda gösterdiği gibi, başka objeler üzerinde 
de gösterir. Örneğin ahşap şapka kalıpları üzerine yaptığı resimler ve “Kümbetler” çalış-
ması gibi. Bu çalışmada Ergin İnan’ın, Anadolu Kültürünün bir parçası olan eski kapılar-
dan yola çıkarak gerçekleştirdiği Öte Dünya Kapıları adlı eseri, göstergebilim çözümleme 
yöntemlerine göre analiz edilecektir. Kapıların düz anlamları yanı sıra içerdikleri yan an-
lamlar ve derin anlamlar çözümlenmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ergin İnan, Kapı, Göstergebilim, Mistisizm.
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ANALYSIS OF ERGİN INAN’S PICTURE THAT “OTHER WORLD DOORS”

Abstract

Ergin İnan paints the old doors he finds from the antiques and paints them on them. 
Acting from the concept of gates opening to another castle or the other world, the painter 
has done such five door studies.

The journey of man from this world to another is an important aspect of other reli-
gions and systems of thought as well as Islamic mysticism. There are a few gates to move 
from one world to another.

Grave world, model world, bezah world and the afterlife world. There’s a door to all 
of them. Just as people have passed through this gate with death, some great mystics have 
passed through these gates and have come to proselytize. Hz. The heritage of Muhammad 
is the highest example of them.

Roland Barthes says that objects are a demonstrative function. Sometimes it is possi-
ble to remove it from the form. In other words, the door is already a form of functioning 
and an indication of the passing of another place. But it must not be difficult for an art-
ist with a mystical and lyrical style, such as Ergin İnan, to give meaning to an unknown 
mark, a sign of passage to a different dimension, by introducing him fantastic or mysti-
cal meanings.

In fact, the antique doors that he uses are themselves a work of art. Ergin İnan shows 
his painting style on other objects as well as on designs made on the doors. For exam-
ple, paintings on wooden hat patterns and the study of “Kumbets”. In this study, Ergin 
Inan’s “The Other World Doors”, which is a part of the Anatolian Cul-ture, is made from 
old doors and will be analyzed according to the methods of analysis of indicators. In ad-
dition to the plain meanings of the doors, the meanings and deep meanings they contain 
will be tried to be analysed.

Key Words: Ergin İnan, Door, Semiology, Mysticism.
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HACI BEKTAŞ VELAYETNAMESİNDE YENİDEN DİRİLME

Prof. Dr. Faruk ÇOLAK

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Velayetnemeler, veliler hakkında anlatılan efsane metinlerinden oluşan eserlerdir. Bu 
eserlerin içerisinde Menkıbe adını verdiğimiz, velinin başından geçen olağanüstü hadise-
lerin anlatıldığı küçük anekdotlar yer alır. Bu anekdotlar, inanç değeri üzerine bina edil-
dikleri için dinler tarihi, halk bilimi, mitoloji ve edebiyat araştırmaları açısından son de-
rece önemli değerler ifade ederler. Aslında bu eserlerde anlatılanlar, her ne kadar bir şahsa 
mal edilerek anlatılsa da toplumun inanç değerlerinden beslendikleri için kollektif inanç 
ve şuurun görünen yüzünü teşkil ederler.Aynı zamanda velayetnameler, ermiş/veli kabul 
edilen din veya tarikat büyüklerinin hayatları etrafında teşekkül eden efsanelerden oluş-
muş bir tür biyografik eserler olarak da kabul edilmektedir. Velayetnamelerin içerisinde 
özellikle Hacı Bektaş ve Otman Babamotifleri yönüyle önemli bir yer tutarlar. Bu kadar 
kıymete haiz olmasına rağmen bu velayetnemeleri motifleri yönünden inceleyen teferru-
atlı çalışmalar yapılamamış olması edebiyat araştırmaları, mitoloji, Türk inanç ve kültür ta-
rihi açısından önemli eksikliklerdendir. Bu türden çalışmaların yapılmaması aynı zamanda 
Bektaşilik özelinde Türk inanç sisteminin kaynaklarının da tam olarak anlaşılamamasına 
yol açmaktadır. Hacı bektaş velayetnamesi hem motif zenginliği hem de motif çeşitliliği 
açısından oldukça değerlidir. Bu çalışmada Hacı Bektaş Velayetnamesinde geçen yeni-
den dirilme motifi ele alınacak ve bu motifin inanç ve kültürel kökeni ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hacı Bektaş, Velayetname, motif, yeniden dirilme.
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RESURRECTION IN VELAYETNAME OF HACI BEKTAŞ

Abstract

Velayetnamesare works composed of legendary texts about the saint. Among these 
works are small anecdotes which we give the name of Menkibi and describe the extraor-
dinary hadiths that pass by the saint.Since these anecdotes are built on the value of faith, 
they express extremely important values in terms of religion history, folklore, mythology 
and literature researches.In fact, although the descriptions in these works are described 
as being made by a person, they constitute the collective belief and the conscious face as 
they are fed from the values of faith.At the same time, curatorials are also considered to 
be some kind of biographical artifacts composed of legends formed around the lives of 
religions or religious leaders who are considered to be saint. Especially Hacı Bektaş and 
Otman Baba motifs in velayetnames have an important place in terms of direction.De-
spite the fact that they have so much preciousness, they have not been able to perform de-
tailed studies that examine these municipalities in terms of their motives, which are im-
portant deficiencies in terms of literature studies, mythology, Turkish faith and cultural 
history.The fact that such studies are not carried out also leads to the inability to fully un-
derstand the sources of the Turkish belief system in Bektashism. Velayetnames of Hacı 
Bektaş is very valuable both in terms of motif richness and motif diversity. In this study, 
the resurrection motif in Velayetnames of Haci Bektaş will be handled and faith and cul-
tural root will be revealed.

Key Words: Hacı Bektaş, Velayetname, motif, resurrection.
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KAZAKÇA HALLAC-I MANSUR DESTANININ MOTİFLERİ

Prof. Dr. Faruk ÇOLAK

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Bilindiği üzere Hallac-ı Mansur kıssası, asıl adı Ebu’l Mugis el-Hüseyin Bin Man-
sur el-Hallac el-Beyzâvî olan Hallac-ı Mansur (H.244/857-H.309/922)’un söylediği iddia 
edilen Ene’l-Hakk sözü ve onun trajik sonuile ilgili olaylar etrafında teşekkül etmiş efsa-
neler külliyatından kaynaklanmaktadır. Hallac-ı Mansur’un söylediği iddia edilen Ene’l-
Hakk sözü ile onun trajik sonu etrafında teşekkül eden bu efsaneler, İslam coğrafyasında 
derin etkiler bırakmış, bu bağlamda bu trajik hadise bazı kroniklerde yer lmış ve bu bağ-
lamdabu tarjik sonu işleyen edebî eserler meydana getirilmiştir.

Hallac-ı Mansur kıssası, XIV. yüzyıldan itibaren Anadolu sahası Türk edebiyatında 
ilgi görmüş ve bu bağlamda mesnevî tarzında işlenmiştir. Hallac-ı Mansur kıssasını işle-
yen şairlerden birisi de Kazak Türk şairlerinden YusufbekŞeyhislamoğlu’dur. Dini nite-
likli halk anlatılarını derleyip, yazıya geçiren ve bunları düzenleyerek basan bir akın olan 
Şeyhislamoğlu, Hallac-ı Mansur kıssasını da destan metni halinde yayımlamıştır. Şeyhis-
lamoğlu tarafından destanlaştırılmış 1509 mısradan oluşan eser, 1904 yılında Kazan’da 
“Kıssa-i Mansur el-Hallac” adıyla basılmıştır. Kazak Türklerinin dini nitelikli destanları 
arasında yer alan Kıssa-i Mansur el-Hallac, destan türünde kaleme alınmış ve tarih olay-
larının katmanlar halinde yer aldığı kurgusal bir metindir. Eser, destan formunda olduğu 
için motifleri açısından oldukça değerli inanç ve kültür kırıntıları içermektedir.

Bu çalışmada YusufbekŞeyhislamoğlu’nunKıssa-i Mansur el-Hallac başlıklı eserinde 
yer alan motifler, bu motiflerin kaynakları ve Türk kültür tarihi açısından değeri ortaya 
konulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Menkıbe, motif, Hallac-ı Mansur, Ene’l-Hakk, Kazak
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THE MOTIFS OF KAZAKH HALLAC-I MANSUR EPIC

Abstract

As it is known, Hallac-ı Mansur parableis originates from a collection of legends formed 
around events related to the alleged Ene’l-Hakk word and its tragic end which Hallac-ı 
Mansur (H.244 / 857-H.309 / 922) claimed, whose real name is Ebu’l Mugis al-Hussein 
Bin Mansur al-Hallaq al-Beyzawi. These legends formed around Halil-i Mansur’s alleged 
Ene’l-Hakk and its tragic end have had profound effects on the Islamic geography and in 
this context this tragic event has been placed in some chronicles and in this context the 
literary works was introduced.

The Hallac-ı Mansur parable has been interested in the Turkish literature of Anato-
lia since the XIV century and has been processed in mesnevi style in this context.One of 
the poets who dealt with Hallac-ı Mansur is Yusufbek Sheyhislamoğlu, a Kazakh poet.
Sheyhislamoğlu, who is an influx of people who have compiled religious writings and 
wrote them and organized them, also published Hallac-ı Mansur parableas an epic text.
The work, which was composed of 1509 mystic saints by Sheyhislamoğlu, was published 
in Kazan in 1904 as “Kıssa-i Mansur al-Hallac”.Kıssa-i Mansur al-Hallac, one of the re-
ligious epics of the Kazakh Turks, is a fictional account of the survival of saga and his-
tory events.Because it is in the form of an epic, the work contains highly valuable beliefs 
and cultures in terms of motifs.

In this study, Yusufbek Sheyhislamoğlu’s Kissa-i Mansur al-Hallac motifs in the work, 
the motives of these sources and values in terms of Turkish culture will be revealed.

Key Words: Menkıbe, motif, Hallac-ı Mansur, Ene’l-Hakk, Kazakh



505

I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu

BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU’NUN “KIZ KAÇIRAN” RESMİNDE TÜRK 
HALK KÜLTÜRÜNE AİT İMGE VE SEMBOLLERİN GÖSTERGEBİLİM 

YÖNTEMİYLE ÇÖZÜMLENMESİ

Yrd. Doç.Dr. Rasim SOYLU

Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Güzel sanatlar Eğitimi Bölümü/Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı

rasimsoylu@hotmail.com

Demet KÖROĞLU

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel sanatlar Enstitüsü

Sözlü ve yazılı iletişim biçimini inceleyen bilim dalı göstergebilimdir. Gösteren ve 
gösterilen, biri düşünce ve kavramları sembolize eden işaretler, diğeri bu işaretlerin gös-
terdiği düz anlam ve yan anlamlardır. Göstergebilime, göstergeleri inceleyen bilim dalı 
olmasının yanı sıra anlam olgusunu araştıran ve yeniden yapılandıran bir bilimsel yöne-
lim olarak da yaklaşılabilir.

Bu araştırmada Türk resim sanatında önemli bir yere sahip olan Bedri Rahmi Eyü-
boğlu’nun resimlerinde bulunan ve Türk halk kültürüne ait imge, işaret ve semboller gös-
tergebilim yöntemiyle çözümlenmeye çalışılmıştır. Sanatçı eserlerinde yer verdiği yerel 
motiflerin anlamlarını kapalı bir şekilde kullanmakta ve motifler artık kendi örüntülerinin 
dışında başka biçim ve renklerle kompoze edilmektedir.

Cumhuriyet dönemi modernleşme sürecinde Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun içsel dışavu-
rumları eserlerinde kendini göstermektedir. Sanatçının şiirleri ve resimlerinde içsel dünya-
sını yansıtması; şiirleri, eserleri üzerine yazdıkları ve yapıtlarında kullandığı işaret, sem-
bol ve imgelerin neler olduğu ve bu sembollerin göstergebilim disiplininde incelendiğinde 
hangi anlamlara geldiği bu çalışmanın ana problemini oluşturmaktadır. Bedri Rahmi Eyü-
boğlu’nun resimlerinde bulunan göstergeler incelenecek olup, dil göstergeleri ile ilişkilen-
dirilecek ve gösterge bilim çözümleme yöntemi ile çözümlenecektir.

Çalışmanın giriş bölümünde amaç, önem ve yönteme ilişkin bilgiler verilmiştir. İkinci 
bölümde Göstergebilim terimleri ve temel kavramlar ele alınmıştır. Sonuç bölümüne kadar 
olan kısımda ise Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun ressamlığı, sanatçının eserlerine yön veren 
etkenler, resimlerindeki göstergelerin incelenmesi ve örnek olarak seçilen Ankara Opera 
ve Balesi binasında bulunan “Kız Kaçıran” adlı eseri göstergebilim çözümleme yöntemi 
ile incelenmesine çalışılmıştır. Sonuç bölümünde ise Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun eser üret-
medeki anlayış ve yöntemiyle birlikte sanatçının söylem düzlemi ile örneklem düzlemi 
arasındaki ilişki ortaya koyulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bedri Rahmi Eyüboğlu, Sembol, Göstergebilim, Halk Kültürü.
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THE ANALYSIS OF THE SYMBOLS OF TURKISH FOLK CULTURE IN THE 
PICTURES OF “KIDNAP A GIRL” BEDRI RAHMI’S

Abstract

Semiogoly is a scientific discipline that examines the form of oral and written com-
munication, The signs that are indicative and shown, the ones that symbolize the thoughts 
and concepts, the other are the plain and side meanings that these signs show.

It can be approached as a scientific orientation that researches and restructures the phe-
nomenon of meaning, as well as being a scientific discipline that does not obscure the signs.

This study tries to analyzed images, signs and symbols found in the paintings and po-
ems of Bedri Rahmi Eyuboglu, who has an important place in Turkish painting art by the 
method of semiology. The artist uses the meanings of the local motifs his work implicitly 
and the motifs are composed in forms and colors other than their own patterns.

Bedri Rahmi Eyuboglu’s internal manifestations in the modernization process of the 
Republican period are manifested in his works.

Reflecting the artist’s inner world in his poems and paintings; Their poems, their works, 
the signs, symbols and images they use in their works and what these symbols mean when 
examined in the discipline of semiotics constitute the main problem of this work.

The poems and poems of Bedri Rahmi Eyüboğlu’s poems and images will be exam-
ined and associated with the language indicators and will be analyzed using the indica-
tor science analysis method.

Some information about the purpose, the importance and the method of this study is 
provided in the introduction chapter. In the second part, the terms of semiology and ba-
sic concepts are discussed. In the section before the conclusion, Bedri Rahmi Eyüboğlu’s 
poetry and painting, the factors that direct his works and the examination of the signs in 
his poems and paintings are mentioned. In addition, it is tried to examined the poems and 
paintings chosen as examples with the methodology of semiology. In the conclusion sec-
tion, the relationship between the discourse platform of the artist and the paradigm plat-
form is revealed by means of his understanding and method of producing works.

Key Words: Bedri Rahmi Eyuboglu, Symbol, Semiology, Folk Culture



507

I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu

AZERBAYCAN MÜZİK KÜLTÜRÜNDE ORKESTRA SANATININ 
OLUŞUMUNA TARİHSEL BİR BAKIŞ

Doç. Dr. Rauf KERİMOV

Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü

rauf@erciyes.edu.tr

Bu çalışmanın amacı Azerbaycan’da orkestra sanatının oluşum tarihini incelemektir. 
Müzik sanatı kapsamında belirlenen çerçevede orkestra kültürüyle ilgili genel değerlen-
dirme ve tartışmalar hedeflenmiştir. Çalışmada, 19. Yüzyılın sonu ve 20. Yüzyılın başında 
Azerbaycan’da kentleşme, göç, kültürel değişim gibi sosyolojik olgular sonucu yeni bir 
kültürel yönelim olarak profesyonel seviyede ilk orkestraların oluşum süreci müzikolojik 
ve tarihsel boyutlarıyla değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Azerbaycan’ın Rusya’ya birleştirilmesine kadar şehir ve köylerde genellikle âşık mü-
ziği yaygındı. İlerleyen dönemlerde hanende, tar ve kemençeden oluşan üçlü gruplar gi-
derek âşık geleneğini sıkıştırır. Daha çok saray ahalisi ve zengin tüccar kesimine hizmetle 
sınırlı kalan halk müziği, 19. yüzyılın başlarında sosyete topluluklardan burjuva salon-
larına intikal eder. Kültür hayatının merkezi sayılan bu salonlarda edebi geceler, tiyatro 
oyunları ve konserler düzenlenir. Programlarda halk çalgılarının yanı sıra keman, viyo-
lonsel, piyano gibi Avrupa enstrümanları da görünmeye başlar. Başlıca kültürel devrimi 
Rusya’dan gelen müzisyenlerin katılımıyla düzenlenen orkestra konserleri oluşturur. Dı-
şarıdan gelen sanatçı topluluklar seyircinin tiyatro kültürü kazanmasını ve Batı Avrupa 
kültürüyle tanışmasını sağlar. Yeni kurulan müzik kurumlarına yabancı ülkelerden pro-
fesyonel eğitimciler davet edilir. Böylece entelektüel çevrenin canlandığı Bakü’ye gide-
rek Rus ve Avrupa kültürü nüfuz etmeye başlar. Kuşkusuz, Avrupa kültürünün bu şekilde 
yayılması Azerbaycan müzik sanatını etkilemeden geçemezdi. Böyle konser etkinlikleri 
19. yüzyılın sonlarına doğru müzikte yeni bir yönelime yol açarak ilk orkestraların kurul-
ması için zemin oluşturur. 1920 yılında Azerbaycan’da Sovyetler hâkimiyetinin kurulma-
sıyla profesyonel müzik devlet seviyesinde önem kazanır. Kültür ve güzel sanatların yay-
gınlaşması sonraki yıllar hızlı bir şekilde gelişir.

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan müzik kültürü, halk müziği, orkestra sanatı, sen-
foni, opera
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A HISTORICAL OVERVIEW OF THE FORMATION OF ORCHESTRA ART 
IN AZERBAIJAN MUSIC CULTURE

Abstract

The purpose of this work is to study the formation history of orchestral art in Azer-
baijan. This theme is aimed at general analysis and discussion of orchestral culture. In the 
musicological and historical aspect, the formation of the first professional orchestras in 
Azerbaijan as a subject of a new cultural orientation as a result of sociological phenom-
ena as urbanization, immigration and cultural exchange from the end of the 19th to the 
beginning of the 20th century is considered.

Before the entry of Azerbaijan into Russia in the villages and towns аshiq (a singer 
who accompanied his song) music was mostly spreaded. Gradually the instrumental 
groups consisting of tar, kamancha and hanende (singer) supplant the аshiq tradition. By 
the beginning of the 19th century folk music, mainly served the inhabitants of the palace 
and rich merchants gradually transition from high society to concert halls of the bour-
geoisie. Literary nights, theater performances and concerts are organized in these music 
halls, which became the center of cultural life. Along with the folk instruments, Euro-
pean instruments such as violin, cello and piano appear in the programs. The main cul-
tural revolution will be the orchestral concerts organized by musicians from Russia. The 
foreign artist concert tours will allow the spectator to learn theatrical culture and get ac-
quainted with Western European culture. Professional lecturers are invited to music insti-
tutions from foreign countries. Thus, Russian and European culture is gradually penetrat-
ing into the lively intellectual circles of Baku. Undoubtedly, such a spread of European 
culture could not pass Azerbaijani musical art. By the end of the 19th century, these con-
cert events laid the foundation for the creation of the first orchestras. After the establish-
ment of Soviet authority in Azerbaijan in 1920, professional music acquires state signifi-
cance. In subsequent years, the rapid development of culture and art.

Key Words: Azerbaijani music culture, folk music, orchestral art, symphony, opera
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Abstract

Turkish government provided some schools and their infrastructures to refugee peo-
ple, to educate their children. They created their own curriculum and their own books. The 
refugee teachers who work in these schools are not totally teachers. Many of them just 
graduated from different departments at universities such as Physics, Engineering, Eco-
nomics etc.. Mostly they don’t know teaching principles, instructional planning, integrat-
ing technology, classroom management, educational psychology etc. Turkish educators 
from different universities planned an in-service education program from these refugee 
teachers. The program carried out in September 2016. The main aim of this study was to 
describe the program and evaluate the effectiveness of this in-service education training.

The five days training for Syrian Refugee Teachers was carried out on 1-2 Septem-
ber 2016 and 1-2-8 October in Kilis province of Turkey. The team constituted 12 groups 
for training. These 12 groups were given theoretically and practically 52 hours lesson 
within 7 modules.

This project, in-service training program was evaluated with GUSKEY model. A ques-
tionnaire containing open and close ended questions, self-evaluation questions and achieve-
ment test for each module were used to evaluate professional development of Syrian 
Refugee Teachers. According to the GUSKEY model (2002) there are five level of eval-
uation for the training programs. GUSKEY emphasized the data collection for a training 
program in five crticial level. In the first level mostly emotional reactions of the teachers 
and physical conditions of the training place were asked. At the second level participants’ 
knowledge and skills are evaluated. At the third level organizational support and change 
was evaluated. At the fourth level participants’ usage of new knowledge and skills were 
evaluated. In the last level the effect of training on participants’ learning was evaluated.

According to the results of the research, group have nearly a gender equity (%48,6-
%51,4). The participants have 13 different area of expertise. The ratio of the seniority of 
the 0-5 years teachers and 16 plus years teachers are almost same. Half of the teachers 
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have a bachelor’s degree and one fourth of the teachers have associate degree. The other 
one fourth of the teachers has post-graduate degree. The teachers are mostly graduated 
from their original country, Syria (%95,5). Also majority of the teachers had in-service 
training before this training. Participants have positive or highly positive attitudes scores 
towards training. General attitude towards the training is also positive. Participants accept 
they learnt new strategies, new methods and new things for their development. They also 
stated that this training contributed positively to their professional development.

Key Words: Professional Development, Syrian Refugee Teachers, Refugee
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VELİLERİN EĞİTİM SÜRECİNE ETKİN KATILIMINI SAĞLAMAYA 
YÖNELİK ÖRNEK UYGULAMALAR

Yrd. Doç. Dr. Recep KAHRAMANOĞLU

Gaziantep Üniversitesi

recepkahramanoglu@gmail.com

Velilerin eğitim sürecine etkin katılımını sağlamak için öğretmenler tarafından uygu-
lanan yöntemlerin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışma nitel bir araştırmadır. Araş-
tırmanın çalışma grubu 21 öğretmenden oluşmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde 
amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma gru-
bunun belirlenmesinde kullanılan ölçütler:

· Araştırmaya gönüllü olarak katılma
· Daha önce farklı yerleşim yerlerinde (köy, belde, ilçe vs.) görev yapma
· En az 10 yıllık kıdeme sahip olma
Araştırma kapsamında öğretmenlerden veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu aracı 

ile toplanmıştır. Görüşme formu öğretmenlere yönelik kişisel bilgilerden ve tek sorudan 
oluşmaktadır. Araştırma kapsamında görüşme sorusu çalışmanın amacı çerçevesinde oluş-
turulmuştur. Araştırma sonucunda elde edilen verilerin analizinde içerik analizi yöntemi 
kullanılmıştır. Görüşmecilerden ses kaydı ile elde edilen veriler öncelikle yazıya geçiril-
miştir. Yazıya geçirilen genel veriler ayıklanarak araştırma amacına hizmet edecek anlamlı 
veriler saptanmıştır. Düzenlenen veriler kodlara ayrılmış ve kodlanan bu verileri genel 
düzeyde açıklayan ve kodları belirli kategoriler altında toplayan temalar elde edilmiştir.

Araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda elde edilen veriler analiz 
edilmiş, analiz sonucunda elde edilen bulgular 6 temada toplanmıştır. Bu temalar; tele-
fon, seminer, mektup, farklı ortamlarda buluşma, etkinlik odaklı, ev ziyaretleri olarak be-
lirlenmiştir. Velilerin eğitim sürecine etkin katılımını sağlamak için araştırmaya katılan 
7 öğretmen telefon uygulamasını kullandığını vurgulamıştır. Bunun yanında 1 öğretmen 
seminer, 2 öğretmen mektup, 1 öğretmen farklı ortamlarda buluşma, 4 öğretmen etkinlik 
odaklı uygulamalarla, 9 öğretmen ise ev ziyaretleri ile velileri sürece etkin bir şekilde ka-
tılımını sağlamaya yönelik uygulamaları kullandıklarını ifade etmişlerdir.

Anahtar Sözcükler: Veli, Veli Katılımı, Öğretmen, Etkin Katılım
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SAMPLE PRACTICES TO PROVIDE EFFECTIVE PARENTAL 
INVOLVEMENT IN EDUCATIONAL PROCESS

Abstract

This study is a qualitative research aimed at determining the methods applied by teach-
ers to ensure effective involvement of parents in the educational process. The study group 
of the reseach consists of 21 teachers. In the determination of the study group, criteria 
sampling method was used for purposeful sampling methods.

Criteria used in determining the working group:
• Voluntary participation in the research
• Having previously worked in different settlements (village, town, district, etc.)
• Having at least 10 years of seniority
Within the scope of the research, data from the teachers were collected through the 

semi-structured interview form tool. The interview form consists of personal informa-
tion and a single question for the teachers. Within the context of the research, the inter-
view question was formed within the framework of the purpose of study. Content analysis 
method was used in the analysis of the data obtained as a result of the research. The data 
obtained by voice recording from the interviewers were written first. A significant amount 
of data was found to serve the purpose of the research by extracting the general data that 
have been written. The edited data were divided into codes and the themes which describe 
this data at the general level and collect the codes under certain categories were obtained.

The data obtained from the opinions of the teachers participating in the research were 
analyzed and the findings obtained from the analysis were collected in 6 themes. These 
include telephone, seminar, letter, meeting in different environments, activity-focused, 
home visits. The seven teachers who participated in the survey emphasized the use of the 
telephone application in order to ensure the effective parental involvement in the educa-
tional process. Besides, one teacher via seminars, two teachers through letters, one teach-
erby meeting in different environmens, four teachers through activity-focused practices, 
and nine teachers by visiting homes, said that they use practices that enable parents to get 
active participationin the process.

Key Words: Parent, Parental Involvement, Teacher, Effective Involvement
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ARABULUCULUK VE PSİKOSOSYAL ETKİLERİ

Prof. Dr. Remzi OTO
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Uyuşmazlıkların çözümünde alternatif çözüm yolu olarak Arabuluculuk ABD’de 47 
yıl önce başlamış ve 1980’de İngiltere’de hukuk sistemi arasındaki yerini almıştır.

2012 de Resmi gazetede yayınlanan ve bir yıl sonra 2013 de yürürlüğe giren 6325 sa-
yılı “HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU” ile bu çö-
züm yolu hukuk sistemimiz içindeki yerini almıştır.

Arabuluculuk; sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulun-
mak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çö-
zümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını 
gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılı-
mıyla ve gönüllü olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Bu çözüm yöntemi ile uyuşmazlıkları olan taraflar kendi sorunlarını kendileri birlikte 
çözmekte ve süreçteki aktif tutumları ve belirledikleri sonuç itibari ile psikolojik bir mut-
luluk da duymaktadırlar.

Bu bildiride Arabuluculuk sürecine ilişkin ayrıntılar ve hukuk sistemimize olan kat-
kıları tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Arabuluculuk, Hukuk, Uyuşmazlıklar, Hukuksal Çözümler.
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ORTA-ASYA VE YAKINDOĞU TİCARETİNDE GÖKTÜRKLER VE 
HAZARLAR

Dr. E.Hv. Öğ. Alb F. Rezzan ÜNALP
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Orta Asya’da VI. yüzyılda büyük kuvvet kazanan Göktürkler, hâkimiyet kurdukları 
saha itibariyle Çin ile İran arasına girmiş bir köşe teşkil ediyordu. Dolayısıyla Çin’den ba-
tıya doğru sevk edilen bütün mallar ipek dâhil zorunlu olarak bu imparatorluk toprakla-
rından geçiyordu. Göktürklerin batı kanadını oluşturan Sabir Türklerinin ve Batı Göktürk 
boylarının devamı olan Hazarlar ise Göktürklerin yıkılmasından sonra bağımsız bir han-
lık olarak Kuban Nehri ile Azak Denizi arasındaki araziye yerleşmişlerdi. VII-XI. yüzyıl-
lar arasında Hazar Denizi ile Karadeniz’in kuzeyinde egemen olan Hazarlar, bölgedeki di-
ğer Türk kavimlerini içlerinde eritmişlerdi. Hazar Devletinin önceleri esas ağırlık merkezi 
Terek nehri boyunda iken daha sonra Volga (İtil), Ural (Yayık), Don (Ten) ve Kuban ne-
hirlerinin havzalarına yayıldı ve önemli ticaret yollarını kontrol altına aldı. İdil ünlü tica-
ret yollarının kesiştiği bir merkezdi. Dolayısıyla Hazar ülkesinin bulunduğu coğrafya çok 
büyük önem taşımaktaydı. VIII-IX yüzyıllarda genişleyerek sınırları doğuda Ural nehrin-
den batıda Dinyepr (Özi) nehrine kadar uzanan Hazar Kağanlığı, bu devirde Doğu Avru-
pa’nın en önemli devleti konumunda idi. Bu bildiride Göktürk hâkimiyeti süresince ipek 
yolu üzerine gelişen Türk-İran-Bizans münasebetlerinin seyri ile Hazar Türk Devletinin 
bölge tarihindeki yeri ve Yakındoğu ticaretinin gelişmesinde oynadıkları rol mevcut kay-
naklar ışığında ele alınacak, karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Orta-Asya, İpek Yolu, Göktürkler, Hazarlar, İtil, Ticaret Yolları.
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GOKTURKS AND CASPIANS IN MIDDLE-ASIA AND NEAR EAST TRADE

Abstract

Gokturks, who had gained great strength in Central Asia in the 6th century, constituted 
a corner between China and Iran due to their dominant field. Therefore, all the goods trans-
ported from China to the west were necessarily passed through this empire territory, in-
cluding silk. The Khazars that formed the West wing of the Gokturks and were the con-
tinuation of the Saber Turks and the West Gokturk tribes, settled in the land between the 
Kuban River and the Sea of Azov as an independent khanate after the collapse of the Gok-
turks. Between the 7th and 11th centuries, the Khazars that were ruling the the North of 
the Black Sea and the Caspian Sea, melted the other Turkish tribes in the region inside 
them. The main center of gravity of the Caspian States while previously were on the Terek 
River, spread through the basins of Volga, Ural, Don and Kuban Rivers later on and took 
control of important trade routes. Itil was a center where the famous trade routes inter-
sected. Therefore, the geography of the Caspian countries is of a paramount importance. 
Khazar Khanate whose boundaries were stretching from the Urals at east to the Dnieper 
river at west by expanding during the VIII-IX centuries was the most important state in 
Eastern Europe at this period. In this report, the course of the Turkish-Iranian-Byzantine 
relations developing on the silk road during the Gokturk domination, the role of the Cas-
pian Turkish State in the region’s history and the role played by the development of the 
Near East trade will be discussed, evaluated comparatively.

Key Words: Middle-Asia, Silk-Road, Göktürks, Caspians, Idil/Itil, Trade Routes.
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Yrd. Doç. Dr. Sefer KALAMAN
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İpek Yolu çok eski zamanlardan itibaren önemli bir ticaret ve kültürel köprü işlevi taşı-
maktadır. Bu bağlamda Çin’den Roma’ya kadar geniş bir coğrafyadaki ülkelerin birbirle-
riyle ilişkisi içinde olmasını sağlar. İpek Yolu hakkında birçok çalışma yapılmış özellikle de 
son yıllarda gelişen teknoloji ve dolayısıyla medya aracılığıyla birçok belgesel çekilmiştir.

Japonya ulusal devlet televizyonu NHK tarafından yapımı gerçekleştirilen Silk Road-İ-
pek Yolu (1980) belgeseli tarihi güzergahı en detaylı biçimde ilk defa ortaya koyan ya-
pımdır. Bu açıdan araştırmada belgeselin tarihsel süreci, önemi ve özellikle de Türkiye’yi 
konu alan ikinci epizot 16., 17. ve 18. bölümlerdeki anlatım, kurgu ve mizansen unsurla-
rının ülkemizi nasıl betimlediği/temsil ettiği ortaya konmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: İpek Yolu, Belgesel, Sinema, Türkiye
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REPRESENTATION FORMS OF TURKEY IN SILK ROAD DOCUMENTARY

Abstract

Silk Road has the function of commercial and cultural connection since the ancient 
times. Therefore, it allows connection between countries from different geographies such 
as China and the Roman Empire. Considerable amount of research was done about Silk 
Road and lately a lot of documentaries were recorded through the media thanks to the 
advances in the technology.

The documentary Silk Road (1980) which was produced by Japan’s national public 
broadcasting organization Nihon Hōsō Kyōkai (NHK) is the first production that showed 
the historical route in detail. From this perspective, it will be tried to show how the doc-
umentary’s historical process and its importance, and particularly how the elements of 
expression, editing and scene in 16, 17 and 18th episodes of second volume, which are 
about Turkey, described/represented our country.

Key Words: Silk Road, Documentary, Cinema, Turkey
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BULGARİSTAN’DAKİ TÜRK YATIRIMLARIYLA İLGİLİ BİR 
DEĞERLENDİRME

Safiye KARASU

Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ABD Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi

safiyekarasu@hotmail.com

Özet

Bulgaristan, ortak tarihsel ve kültürel geçmişimizin olduğu; Avrupa’ya açılan kapımız, 
önemli ticari ortaklılarımızdan biridir. Türk ekonomisinin Avrupa ülkelerine yaptığı ihra-
cat faaliyetlerinin önemli bir kısmı karayolu üzerinden sağlanırken Bulgaristan güzergâhı 
kullanılmaktadır. Balkanların coğrafi olarak merkezi konumunda bulunan Bulgaristan, 
Türkiye’nin üretim merkezleri olan Bursa, Kocaeli, İstanbul şehirlerine de çok yakındır. 
2007 yılında AB’ye tam üye olan Bulgaristan Türk yatırımcıları için cazip hale gelmiş-
tir. Bulgaristan ve Türkiye’nin gümrük birliğine üye olması, Bulgaristan’daki kurumsal 
vergilerin %10’a düşürülmesi avantajları arttırmıştır. Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Oda-
sı’na kayıtlı Türk sermayeli Bulgar firması sayısı 3248, Türk şirketlerinin kayıtlı temsil-
cilik sayısı ise 638’dir. Bulgaristan’ın AB, NATO, DTÖ üyesi olması; malların, hizmet-
lerin, sermayenin ve insanların serbest dolaşım hakkı; Türk şirketlerinin ürünlerinin AB 
pazarlarına girişinde “köprü” veya “giriş kapısı” rolü oynaması, Bulgaristan’da kurulan 
Türk şirketleri Bulgaristan’da AB fonlarından yararlanabilmesi yatırımları olumlu yönde 
etkileyen faktörlerdendir.

Bulgaristan’daki 55 Türk firması 2,2 milyar Amerikan Doları yatırımlarıyla ülke ge-
nelinde en önemli yatırımcı konumundadır. Türk firmaları bünyesinde 10 000 den fazla 
kişi istihdam edilmektedir. Bulgaristan’da faaliyet gösteren Türk sanayi kuruluşlarında en 
önemlilerinden biri Şişecam’dır. 1700 işçisi ve 700 milyon Amerikan doları yatırımıyla 
önemli bir sanayi aktörü konumundadır. Şumen şehrinde alüminyum üretimi alanında fa-
aliyet gösteren Alcomet firması 890 çalışanıyla önemli bir sanayi kuruluşudur. Nursan 
Otomotiv Ltd, Techno-Aktaş AD, Sarten Bulgaria Ltd, Teklas, Zenon BG OOD, Perfek-
tüp, Standard Profil, Arkomat, Akgün Seramik en önemli sanayi kuruluşları arasındadır. 
Sağlık yatırımları alanında First Dialysis Services Bulgaria EAD, Eczacıbaşı-Monrol, 
Acıbadem City Clinic şirketlerinin yatırımları büyüyerek devam etmektedir. Acıbadem 
son yıllardaki yatırımlarıyla Bulgaristan’daki en büyük sağlık yapısına sahip olmuştur. 
Bankacılık alanında D-Commerce Bank, Ziraat Bankası, ISBANK GmbH bankaların ya-
tırımları mevcuttur. Turizm sektöründe de birçok firmanın aktif faaliyetleri bulunmakta-
dır. Bütün bu yatırımlar Türk girişimci ve işadamlarının Bulgaristan pazarına gösterdik-
leri ilgiyi yansıtmaktadır.

Çalışmamızda, Bulgaristan’da faaliyet gösteren Türk şirketleri hakkında bilgiler vere-
rek yatırımları ve ülke ekonomisi içim önemlerine değinilecektir.

Anahtar Kelimeler: Bulgaristan’daki Türk yatırımları, Türkiye, Avrupa Birliği, Güm-
rük Birliği, Türk Şirketleri
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AN EVALUATION OF TURKISH INVESTMENTS IN BULGARIA

Abstract

Bulgaria, a country with which Turkey shares a common historical and cultural back-
ground and which is Turkey’s gate into Europe, is one of the notable trading partners of 
Turkey. The Bulgarian route is used while carrying out a significant amount of the export 
activities of the Turkish economy to Europe overland. Bulgaria, which is situated at the 
center of Balkans geographically, is also very close to the cities of Bursa, Kocaeli and Is-
tanbul that are the manufacturing centers of Turkey. After gaining full membership sta-
tus in the European Union in 2007, Bulgaria has become attractive for Turkish investors. 
Customs union membership of both Turkey and Bulgaria and the reduction of corporate 
taxes to 10% in Bulgaria have increased the advantages. There are 3248 Bulgarian com-
panies with Turkish capital that are registered to the Bulgarian Chamber of Commerce 
and Industry and the number of registered agencies of Turkish companies is 638. EU, 
NATO, WTO membership of Bulgaria, the right of goods, services, capital and people to 
move freely, its role as a “bridge” or “gate” for Turkish companies in entering EU mar-
kets, the fact that the companies founded in Bulgaria can benefit from EU funds in Bul-
garia all have positive contributions to investments.

55 Turkish companies with their 2.2 billion USD worth of investments in Bulgaria, 
are the most important investors across the country. Turkish companies employ more than 
10.000 people in the country. One of the most outstanding Turkish industrial enterprises 
in business in Bulgaria is Şişecam. It is an prominent industry actor with its 1700 workers 
and 700 million USD investment. Alcomet company Aluminum manufacturer Alcomet 
AD in the city of Shumen is a major industrial enterprise. Nursan Automotive Ltd, Tech-
no-Aktaş AD, Sarten Bulgaria Ltd, Teklas, Zenon BG OOD, Perfektüp, Standart Profil, 
Arkomat, Akgün Seramik are among other notable companies. The investments of First 
Dialysis Services Bulgaria EAD, Eczacıbaşı-Monrol, Acıbadem City Clinic in the health-
care sector are ever-increasing. After its investments in recent years, Acıbadem owns the 
largest healthcare structure in Bulgaria. There are investments of D-Commerce Bank, 
Ziraat Bankası, ISBANK GmbH in the banking sector. Many companies are also active 
in the tourism sector. All of these investments reflect the attention of the Turkish entre-
preneur and businesses in the Bulgarian market.

In our study, we will give information about the Turkish companies that are active in 
Bulgaria and touch on their investments and their importance for the national economy.

Key Words: Turkish investments in Bulgaria, Turkey, European Union, Customs 
Union, Turkish Companies
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THE ANCIENT MARITIME SILK ROAD: A SHIFT TO GLOBALIZATION
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Abstract

The Silk Road was an ancient trade route created in the Han dynasty and known as a 
variety of routes that connected Asia, Europe and Africa, both through land and the sea. 
From a historical point of view, the ancient concept of Silk Road announced an initiative 
on globalization under mutual economic benefits and sustainable development in the mar-
itime sphere. In the historical and a geographical approach, this paper aims to present the 
emergence of the ancient maritime Silk Road as a new economic pattern that was giving 
birth to a new level of social interactions, political dependence and a shift in power rela-
tions. In order to stress that maritime cooperation in the region linked China with Central 
and South Asia, Europe and Middle East, not only in economic terms, but also as an ex-
ample of possible connection route in matters of infrastructure in Asia, the political rela-
tions among countries will be analyzed as well.

The autonomy of navigation, greater capacity of shipments and safety were the main 
reasons for exploration and discovery of the seas that led to cooperation amongst various 
civilizations pivotal for the rise of the maritime Silk Road. Located between the east coast 
of the Indonesian island of Sumatra and the west coast of Malaysia, The Strait of Ma-
lacca was the corridor between the Indian Ocean and the South China Sea. As the princi-
pal maritime passage between Europe and Pacific Asia it held global relevance. Various 
goods, languages, religions and cultures spread across the maritime’s route.

Key Words: ancient maritime enterprise, Silk Road, Pacific Asia, Europe, globalism
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NEVŞEHİR HALK MİMARİSİNDE BEZİRHANELER

Yrd. Doç. Dr. Savaş MARAŞLI

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Bezirhaneler bezir yağı üretilen küçük imalathanelerdir. Günümüzün yağ fabrikaları 
olarak düşünebileceğimiz bezirhaneler, Nevşehir’in doğal zenginliklerinin ekonomiye dö-
nüştürebilme yeteneğinin somut birer örnekleridir. Farklı bitkilerin preslenmesiyle elde 
edilen yağların kullanıldığı alanlarının başında beslenme, aydınlanma ve sağlık gelmekle 
birlikte bitkilerden yağ çıkarma işlemi çok daha eski tarihlerden beri bilinmektedir. Yağ 
çıkarmaya elverişli bitkiler bakımından zengin bir bölge olan Nevşehir’de kale bölgesi ya-
maç yerleşim alanında bezirhane yapıları bulunmaktadır. Nevşehir Belediyesi’nin temiz-
leme işlemleri sırasında açığa çıkartılan bezirhanelerden 1 No’lu bezirhane 1. Seviye ve 2. 
Seviye bezirhaneler olarak iki katlı bir plan özelliği göstermekle birlikte ayrı ayrı ele alı-
nacaktır. Bu bezirhane dışında kale bölgesinde üç adet bezirhane yapısı daha vardır. Be-
zirhaneler bulundukları bölgedeki diğer yapılar gibi kayaya oyularak yapılmış olup doğa 
ve insan tahribatıyla oldukça bakımsız haldedir. Buna rağmen bir bezirhanede bulunması 
gereken fırın (ocak), seten taşı, seten teknesi, kavut harmanı, hezen damı ve ahır gibi bö-
lümleri hala ayırt edilebilmektedir. Kale etrafındaki diğer bezirhaneler de düşünüldüğünde 
bu bölgenin önemli bir yağ üretim merkezi olduğu anlaşılmaktadır. Kaldı ki 1584 tarihli 
Osmanlı vergi kayıtlarında Muşkara’da bir adet bezirhane yapısından bahsedilmesi ve sa-
yının zaman içerisinde artmış olması bu bölgenin üretim merkezi olduğu fikrini destek-
lemektedir. Kapadokya bölgesi kaya oyma mimarlığının tipik örnekleri olan bezirhaneler 
aynı zamanda Nevşehir halk mimarlığının da yaşayan birer temsilcileridir.

Anahtar kelimeler: Nevşehir-Bezirhane- halk mimarisi-kaya oyma
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BEZİRHANE’S (OIL WORKSHOPS) VERNACULAR ARCHITECTURE IN 
NEVŞEHİR.

Abstract

Bezirhaneler are small oil workshops which are made of linseed oil. We might think 
of as today’s modern oil factories, concrete examples of his ability to transform the econ-
omy of the natural wealth of Nevsehir. At the beginning of the oil obtained by pressing of 
different plants used in the fields of nutrition, health and enlightenment. the process of oil 
extraction has been known from a very early period. Nevşehir, a rich region for plants that 
are suitable for extracting oil, has a bezirhane building on the slope settlement area of the 
castle. Bezirhane No. 1 was removed during the cleaning process of the Nevşehir Munic-
ipality and has a two level plan feature. Apart from this bezirhane’s there are three more 
buildings in the castle area. Bezirhane’s were carved into the rock like the other structures 
in the region. Nature and human being are very neglected with destruction. However be-
zirhane to be included in the oven (January), seten stone, such as a blend of toasted heze 
seten boat barn roof and parts are still available. It is understood that this region is an im-
portant oil production center when other bezirhane’s around the castle are considered as 
well. In Ottoman tax records dated 1584 mentioned the bezirhane in Muşkara and have 
increased the over time. This information supports the idea that the region is the produc-
tion center. Bezirhane’s Typical examples of Cappadocia rock architecture are also living 
representatives of vernacular architecture in Nevşehir.

Key Words: Nevşehir, Bezirhane- Vernacular Architecture- Rock Architecture
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Abstract

Vocabulary learning can be considered as the most troublesome part of language teach-
ing and learning. Up to today, various scholars and studies have focused on and offered 
a variety of strategies for learners to be successful. Bearing this in mind, this study dis-
plays the comparison between rote learning strategies and meaningful learning strategies 
in practice in vocabulary learning supported by micro-teaching sessions based on research 
studies. Firstly, it defines vocabulary knowledge, rote learning and its importance in vo-
cabulary learning, meaningful learning and its importance in vocabulary learning, states 
the importance of vocabulary learning in education of foreign languages on Turkish sub-
jects, and investigates the perspectives of the subjects on these learning strategies. Sec-
ondly, the research analyzes the effects of rote learning and meaningful learning strate-
gies on Turkish subjects. In the process of analysis, observations, interviews and pre-tests 
and post-tests have been applied. The analysis of the pre-tests and the post-tests and the 
interviews and their results will be of interest to anyone who would like to see another 
perspective in vocabulary learning and teaching. Therefore, this presentation will be ben-
eficial for a variety of participants both practitioners and learners who would like to learn 
more about vocabulary learning and teaching strategies.

Key Words: Vocabulary learning, vocabulary teaching, rote learning, meaningful learning
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İNSANIN META HALİNE GELMESİ
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Ahlakın temeli, insanın karşısındakini değerli bir varlık olarak görebilmesidir. Gerek 
semavi dinlere, gerekse ahlak filozoflarının büyük çoğunluğuna göre insan oldukça de-
ğerli bir varlıktır. İnsana değer vermek, onu bir araç olarak görmemeyi gerektirir. Bu ne-
denle Kant, insanın amaç olarak görülmesi gerektiği ilkesini ortaya koymuştur. Yaşamın 
kıymetini arttıran şeyler, parasal olmayan alandan meta piyasasına kaymaya başladığında 
bu süreci durdurmak oldukça güçtür. Paranın en büyük değer haline geldiği günümüzde 
diğer tüm değerler ikincil hale gelmektedir. Böyle bir bakış açısının hakimiyet kazanması 
ile insan dahil her şey bir meta olarak görülür. Günümüzde zaman, mekân ve doğa gibi 
varlıklar yalnızca ekonomik açıdan değerlendirilmektedir. Kültür endüstrisinde yer alan 
her şey tüketilebilen, alınıp satılabilen bir metadır. Ekonomik kaygıların diğer tüm endi-
şelere baskın çıkmasıyla insanı bütünlüğü içinde ve başlıca meselesi hayatın anlamı olan 
bir varlık olarak görmekten vazgeçilir. İnsan mutluluğu için gerekli görülen ihtiyaç ve ar-
zular ticarileştirilir. Örneğin artık fedakârlığın büyük miktarda paradan vazgeçmek dı-
şında herhangi bir anlamı yoktur. Ödeme yapmanın bireyi tüm yükümlülüklerden kurtar-
dığı düşünülmektedir. Ancak sadece GSMH’ye dikkat ederek insana değer vermek, özen 
göstermek ve hizmet etmek mümkün değildir. Öte yandan insan ilişkilerinin metalaştığı 
ve insanların birbirini birer meta olarak gördüğü yerde anlamlı ve derin ilişkilerin ortaya 
çıkması mümkün değildir. Metalaşma süreci, anlık mali odaklı dar bakış açısı ile insanlar 
arasındaki ilişkilere, dolayısıyla ahlaka zarar vermektedir.

Anahtar Kelimeler: İnsan, metalaşma, ahlak, değer, insan ilişkileri
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THE COMMODITIZING OF HUMANS

Abstract

The basis of morality is that one is able to consider other as valuable creature. Hu-
man being is a very valuable creature from the viewpoint of both monotheistic religions 
and the vast majority of moral philosophers. Valuing people requires not seeing them as a 
tool. For this reason, Kant revealed the principle that human should have been considered 
as a goal. It is quite difficult to stop this process when things which increase the value of 
life start to slip from the non-monetary side to the commodity market. Nowadays money 
becomes the greatest value and all other values become secondary. When this perspec-
tive becomes dominant, everything, including man, is seen as a commodity. Today, as-
sets such as time, space and nature are economically evaluated only. Everything in the 
culture industry is a commodity that can be consumed, bought and sold. When economic 
woes predominate over all other worries, people, within the unity, give up to regard them-
self as a being the main issue of life. Needs and desires needed for human happiness are 
commercialized. For example, there is no meaning of self-sacrificing other than to waive 
a great deal of money. It is thought that making payment discharges person from all ob-
ligations. However, it is not possible to value human, take care and serve by paying only 
attention to GSMH alone. On the other hand, it is not possible to come to light a mean-
ingful and deep relationships where human relations are commoditized and people con-
sider each other as commodity. The process of commodification damages the relationship 
between people and therefore, it also damages morality from the viewpoint of narrow in-
stant financial perspective.

Key Words: Human, commodification, morality, value, human relations.
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Günümüz toplum yapısı son yüz yıl içerisindeki teknolojik gelişmelerle beraber yapı-
sal bir dönüşüme uğrayarak adına “Gözetim Toplumu” dediğimiz toplum yapısına evril-
miştir. Tarih içerisinde her daim gücü elinde bulunduranlar, yönettikleri insanları denetim 
altına alabilmek ve onların yaptığı her hareketi gözetleyebilmek için çok farklı tekniklere 
başvurmuştur. Önceleri bugüne nazaran ilkel teknikler kullanılarak yapılan gözetim faa-
liyetleri, teknolojik imkanlar sayesinde zaman içinde çok daha etkili ve çok daha kapsa-
yıcı bir hale bürünmüş ve kitlesel gözetime dönüşmüştür. Gerek denetim gerekse de ti-
cari kazanç sağlama açısından gerçekleştirilen kitlesel gözetime hizmet eden en önemli 
araç/ortam kuşkusuz yeni medyadır. Facebook ise bu ortamın ve gerçekleştirilen kitlesel 
gözetimin en önemli unsurlarından birini teşkil etmektedir.

İnsanların, dijital çağın medyası olan yeni medya ve bu medyanın en önemli araçla-
rından biri olan Facebook aracılığıyla gözetlendiklerinin farkında olup olmadıklarını tes-
pit etmek amacıyla bir anket çalışması yapılmıştır. Alan çalışması Kasım 2015 - Ocak 
2016 tarihleri arasında yapılmış ve yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın ev-
renini Türkiye’de yaşayan 15 yaş ve üzerindeki yaklaşık 30 milyon Facebook kullanıcısı 
oluşturmaktadır. Örneklem ise, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve Türkiye İstatistik Ku-
rum’nun oluşturduğu İBBS (İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması) temel alınarak be-
lirlenmiştir. Çalışmanın örneklemini, Türkiye’nin 12 bölgesindeki 26 alt bölgede (şehirde) 
yaşayan, 15 yaş ve üzerindeki 5000 Facebook kullanıcısı oluşturmaktadır. Çalışmada elde 
edilen bulgulara göre, katılımcıların Facebook aracılığıyla ticari şirketler ve devletler ta-
rafından gözetlendiklerinin farkında olma düzeyleri düşük olmaktadır. Ayrıca katılımcıla-
rın gözetim farkındalıkları, demografik özellikleri (cinsiyet, yaş, eğitim, yaşanılan yer, ça-
lışma durumu ve bölge grupları) temelinde incelenmiş ve anlamlı farklılıklara ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gözetim, Yeni Medya, Facebook

1 Bu çalışma, yazarın 2016 yılınca Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde hazırladığı “Sos-
yokültürel, Ekonomik ve Siyasi Boyutlarıyla Yeni Medyada Mahremiyetin Dönüşümü: Face-
book Örneği” adlı doktora tezinden üretilmiştir.
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SURVEILLANCE IN NEW MEDIA: A RESEARCH ABOUT TURKEY

Abstract

Nowadays the society structure has evolved into what we call as “Surveillance Soci-
ety” by going through a structural change along with the technological advances in the 
last century. Those who sustained the power throughout the history utilized very different 
techniques in order to control the people they rule and surveil everything they do. At first 
the surveillance practices were used to be handled via primitive techniques compared to 
nowadays. However, they become much more effective and more extensive and turned 
into mass surveillance owing to the advances in technology. The most important tool/envi-
ronment, which serves mass surveillance that is handled for the purpose of controlling and 
making commercial profit, is undoubtedly the new media. On the other hand, Facebook 
constitutes one of the most important elements of the new media and mass surveillance.

A survey study was done for the purpose of determining whether or not the people are 
aware of the fact that they are being surveilled by new media and particularly by Face-
book, which is one of the most important tools of new media. Field work was done be-
tween November 2015 - January 2016 and face-to-face survey method was used during 
the field work. The field work encompasses 30 million Facebook users who live in Tur-
key and above 14 years old. Sampling was determined on the basis of Turkey’s Classifi-
cation of Territorial Units for Statistics established by State Planning Organization of Tur-
key and Turkish Statistical Institute. 5000 Facebook users from 26 sub-regions (city) of 
12 regions of Turkey, constitutes the sampling of this work. According to the findings of 
the work, the awareness of users about their being surveilled by commercial companies 
and governments through Facebook is low. Moreover, participants’ surveillance aware-
ness was investigated on the basis of their demographic attributes (gender, age, education, 
hometown and regional groups) and significant differences were found.

Key Words: Surveillance, New Media, Facebook
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Özet

Zaman içinde değişen şartlar en çok kadını etkilemiştir. Kadının çalışması, toplumlara 
göre farklılık gösterse de gelenekçi toplumun kadına dair takındığı katı tavır, bütün top-
lumlarda ve tarihi süreçlerde az ya da çok kadını etkilemiştir. Nitekim kadın, aile içinde 
sorumlulukları olan ve bu sorumlulukları tek başına yapmaya çalışan bir bireydir. Zira 
başlı başına bir sorun olan bu durum, kadının “dışarıda” çalışmaya başlamasıyla azalma-
mış, aksine ev yönetimi eklenerek katlanmıştır. Kadının çalışmaya başlamasıyla birlikte 
“çalışan kadın meselesi” toplumsal bir olgu durumuna gelmiştir. Bununla birlikte kadına 
yönelik yasalar ve yönetmelikler vasıtasıyla çeşitli önlenme çalışmaları gerçekleşmekte-
dir. İş yaşamındaki stres nedenleri çalışan iki cins için geçerli olsa da bundan daha fazla 
etkilenenin kadınlar olduğu söylenebilir. Nitekim stresle başaçıkmada kullanılan teknik-
lerle yaşanılan olumsuz stres azaltılabilmektedir. Bunun için stresin kaynağını bulmaya 
dönük çeşitli ihtiyaç analizleri yapılmalı ve önleyici hizmetler sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Stres, Stresle Başaçıkma, Çalışan Kadın, Stres Kaynakları.

COPING WITH STRESS AND STRESS SOURCES IN EMPLOYEE WOMEN

Abstract

In the mean time changing conditions mostly affected women. However whomen 
who work differ from society to society the reaction of traditional society for women is 
strict almost in all kind of society and historical process affected women less or more. 
So women have responsibilities in the family whotry do these responsibilities by herself 
alone. However this is a big problem for women, women who stsrt working is not get-
ting less on the eantrary by adding on family life problem getting more bigger and bigger. 
The women with working problems of working women becomes a social phenomenon in 
aquality against on present with laws, regulations and centrects. Howaver the stres in work-
ing lifefor both sex we can say women as more affected than man. Howaver the technigce 
with in the control at the stres can lower the negative stres or can todally ended it kip for 
his to find the source of stres and find the benefit from the solutray ways are important.

Key Word: Stress, Coping with Stress, Working Women, Stress Sources.
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Afetler, her zaman ve her yerde, birçok şekilde ortaya çıkabilir. Türkiye bulunduğu 
konum itibari ile çeşitli afet ve acil durumla karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle afet ve 
acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordi-
nasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonra-
sındaki müdahale planlamasının hızlı ve etkin bir şekilde yapılabilmesi amacıyla Türkiye 
afet müdahale planı çıkarılmıştır. Türkiye afet müdahale planı içerisinde bulunan 28 hiz-
met grubunda ana çözüm ortakları ve destek çözüm ortakları işbirliği ile üstlerine düşen 
görevleri afet öncesinde risk yönetimi ve afetle beraber kriz yönetimi yaparak afetlerden 
etkilenen vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda hareket edip olumsuz durumun bir an 
önce ortadan kaldırılmasında görev alacaklardır.

Afet öncesinde hizmet grubunda bulunan kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum 
kuruluşlarına ait toplanan bilgilerin ve envanterlerin afetin 0. saniyesinden itibaren dev-
reye sokulması amacıyla afet yönetimi karar destek sistemi yazılımı (AYDES) oluşturu-
larak etkin bir kriz yönetimine hazırlık yapılmıştır. Yazılımın kullanılması ile beraber sa-
hada bulunan ekiplerin ihtiyaç duydukları ekipman veya afetzedelerin ihtiyaçları sisteme 
girildiğinde ihtiyaçların hızlı bir şekilde temini sağlanacaktır. Çalışmada amaçlanan AY-
DES’in kriz yönetimi sırasında Türkiye afet müdahale planının işleyişine göre ne kadar 
etkili olabileceği ortaya konulmasıdır.

Anahtar Kelimeler; Müdahale planı, Afet yönetimi, Karar destek, Yazılım
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TURKISH DISASTER INTERVENTION PLAN AND DISASTER 
MANAGEMENT DECISION SUPPORT SYSTEM SOFTWARE

Abstract

Disasters anytime and anywhere in many ways, can occur. Turkey is faced with vari-
ous disasters and emergencies as of its location. For this reason, a disaster response plan 
for Turkey was prepared in order to define the roles and responsibilities of service groups 
and coordination units to be involved in disaster and emergency response interventions, 
and to plan the intervention plan before, during and after the disaster in a fast and effec-
tive manner.

Turkey’s main partners in disaster response plan in cooperation with partners and sup-
port the service group 28 in their duties prior to the disaster, with disaster risk manage-
ment and crisis management of disasters in line with the needs of the citizens affected by 
the move and elimination of a moment ago will take part in the negative situation.

Prior to the disaster service group in public institutions, the private sector and civil 
society organizations belonging to the information collected from the inventory of the 
disaster of zero seconds and commissioning software for the purpose of effective crisis 
management preparedness by creating a disaster management decision support system 
(DMDSS) reviewed. The use of the software teams in the field with the equipment they 
need or need when the needs of disaster victims is entered into the system shall be sup-
plied in a quick manner. Turkey’s disaster management study disaster management the 
aim of crisis response plan decision support system during operation, according to how 
effective it can be demonstrated that it is.

Key Words: İntervention plan, Disaster management, Decision support, Software
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Toplumların gelişmesine veya gerilemesine, ekonomik olarak geri kalmasına yada za-
yıflamasına doğrudan etki eden bir unsur olarak afetler, her zaman ve her yerde meydana 
gelmektedir. Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal ka-
yıplar doğ uran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğ ratan, et-
kilenen toplumun baş  etme kapasitesinin yeterli olmadığı her türlü doğa yada insan/tek-
nolojik kaynaklı olaylarının sonuçları afet olarak nitelenmektedir.

Toplumun herkesiminin; merkezi yönetim, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, 
meslek örgütleri, Türk Silahlı Kuvvetleri, üniversiteler ve vatandaşların dahil olduğu bir 
yönetim organizasyonuna sahip olan afet yönetimi, tüm bu kurum ve kuruluşların uyumlu 
çalışmasını gerektirir. Afet yönetimi aynı zamanda, bir disiplin olarak kabul edilmeli ve 
mevcut zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve yeniden yapılandırma aşamalarında bu ku-
rumlararası yönetişimi de zorunlu kılmaktadır.

Afet olgusu, vermiş olduğu zarar ve hasarın aciliyeti bakımından yerel bir problem 
olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak yerel imkanlar ile baş edilemediği durumlarda merkezi 
yönetim ve gerekirse uluslararası yardım kuruluşlarına görevler düşmektedir. Yerel yöne-
timler, insan topluluklarının mahalli müşterek ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurul-
muş olup, mevzuatında afetler konusu dikkate alınarak afet yönetiminin tüm aşamalarında 
görev alacak birimler oluşturulmuş ve bu birimlere sorumluklar yüklenmiştir. Türkiye’de 
2009 yılında Başbakanlık’a bağlı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ku-
rulmuş olup dağınık olan sorumlu kurumlar birleştirilerek merkeze bu alanda büyük yet-
kiler ve sorumluluklar yüklenmiştir.

Bu çalışmada, kamu yönetimi alanına bir disiplin olarak kabul görülmesi gereken afet 
yönetimi ele alınarak, bu alanda merkezileşmenin mi yoksa yerelleşmenin mi faydalı ola-
bileceği sorusuna cevap aranmıştır. Ülkemizde, yerel yönetimlerin afet ve acil durumlar-
daki mevcut sorumlukları irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetim, Afet Yönetimi
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THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENTS IN DISASTER MANAGEMENT

Abstract

Disasters are always and everywhere as a factor that has a direct impact on the devel-
opment or decline of societies, their economic backwardness, and their weakness. The con-
sequences of human / technological events of any kind in nature, where the coping capac-
ity of the affected community, which causes physical, economic and social losses for all or 
part of society, stops or disrupts normal life and human activities, is considered a disaster.

Everyone of society; Disaster management, which has a management organization that 
includes central government, local governments, non-governmental organizations, profes-
sional organizations, Turkish Armed Forces, universities and citizens, requires the harmo-
nization of all these institutions and organizations. Disaster management must also be ac-
cepted as a discipline and it requires these inter-institutional governance at the stage of 
existing harm reduction, preparation, intervention and restructuring.

The disaster is a local problem in terms of the damage it has caused and the urgency 
of the damage. However, in cases where it is not possible to cope with local opportuni-
ties, duties for central government and, if necessary, for international aid agencies fall. 
Local governments have been established to meet the common common needs of human 
communities and units have been created and assigned responsibilities in all stages of di-
saster management taking into account disaster issues in their legislation. In 2009, the 
Disaster and Emergency Management Authority (AFAD) under the Prime Ministry was 
established in Turkey and the dispersed responsible institutions were merged and the cen-
ter was given great authority and responsibilities in this area.

In this study, the disaster management which should be regarded as a discipline in the 
field of public administration was examined and an answer was sought in order that this 
area could be centralized or localized. In our country, the current responsibilities of local 
governments in disasters and emergencies have been examined.

Keyword (s): Local Government, Disaster Management
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Bu çalışmanın amacı; büyük kazalara sebebiyet verecek tehlikeli maddelerin yer al-
dığı tesislerde görevli özel güvenlik personelinin, acil durum anında ve sonrasında acil 
durum programı dahilin de alması gereken tedbirler yada bu durum karşısında görev ve 
sorumluluk alanının net bir şekilde tanımlanmasıdır. Böylece acil durum esnasında etkin 
bir şekilde kullanılarak zararın maddi ve manevi boyutlarının minimize edilmesine katkı 
sunulmuş olacaktır. Aşağıda bu tesislerin nevi belirtilerek sınırları çizilmiştir.

Büyük kazalara sebebiyet verebilecek tehlikeli maddelerin yer aldığı tesisler
1) Organik veya inorganik kimyasalları üretmek, işlemek veya diğer ameliyeler için 

kullanan tesisler.
2) Petrol gazı ve ptrol ürünlerinin işlendiği tesisler,
3) Enerji gazlarını (LPG, LNG, SNG vs.)
4) Yakma ve kimyasal bozunma yolu ile katı veya sıvı maddelerin kısmen veya tama-

men bertaraf edildiği tesisler
5) Patlayıcılar, barut ve mühimmat üreten, stoklayan tesisler
6) Kömür veya linyitin kuru distillasyonunun yapıldığı tesisler
7) Metal veya ametallerin yaş prosesle veya elektrik enerjisi ile üretildiği tesisler

Bir nevi maddi kaynakların yoğun kullanıldığı bu yerlerde, özel güvenlik olarak gö-
rev yapan, güvenlik görevlilerinin yasal sınırlar dahilinde hangi tedbirleri alıp uygulaya-
bileceğine dair 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun irdelenecek olup, il afet 
komisyonunun ve il güvenlik komisyonunun özel güvenlik personeline acil durum esna-
sında biçmiş olduğu rol üzerinde durularak, etkin bir güvenlik hizmetinin sağlanması ko-
nusunda katkı sağlanmış olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Acil Durum, Özel Güvenlik, Tehlikeli madde.
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Abtsract

The purpose of this study is; Special security personnel assigned at facilities where 
dangerous substances causing great, the precautions that must be taken during and imme-
diately after the emergency program are clearly defined in the face of this situation. Thus, 
it will be used effectively during an emergency to contribute to the minimization of the 
material and spiritual dimensions of the damage. Below, the boundaries of these facilities 
are indicated with their kind.

Facilities where dangerous materials may be involved which may cause great accidents
1) Plants that produce, process or use for organic or inorganic chemicals.
2) Facilities where petroleum gas and ptrol products are processed,
3) Energy gases (LPG, LNG, SNG etc.)
4) Plants where solid or liquid substances are partially or completely disposed of by 

incineration and chemical destruction
5) Facilities producing explosives, gunpowder and ammunition
6) Installations where dry distillation of coal or lignite is made
7) Plants where metal or nonmetals are produced by wet process or electricity
In these places where a lot of material resources are used extensively, The law on pri-

vate security services numbered 5188 on security officers to take and implement mea-
sures within the legal boundaries will be examined, Focusing on the role of the provin-
cial disaster commission and the provincial security commission to the private security 
personnel during the emergency situation, Contribution to the provision of an effective 
security service.

Key Words: Emergency, Private security, Dangerous substance.
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Bu çalışmanın amacı; düşünce tarihi boyunca belli bir siyasi yapı öngörme ve bu si-
yasi yapının devam ettirilmesini sağlama konusunda öne sürülen idealist kuramlar ve re-
alist kuramlardan, realist kuramın iki önemli ismini İbn- Haldun ve Machiavelli’yi bu 
düşünce kuramına katkıları konusunda irdelemek, siyaset bilimi açısından ele almaktır.

Bu doğrultuda realist kuramın “ Kuvvete dayalı Devlet” anlayışı üzerinde durularak, 
günümüz toplumları üzerine her iki düşünürün tesiri üzerinde durulacaktır. Doğulu ve Ba-
tılı toplumların devlet ve millet anlayışı üzerinde, bu perspektiften bir değerlendirme ya-
pılmaya çalışılacaktır.

İbn- Haldun ve Macheavelli kuvvete dayalı devlet anlayışını daha çok millet ( Asabi-
yet) faktörüne indirgediği görülmekte bu doğrultuda ikili toplum ( doğu-batı) analizi ya-
pılmaya çalışılarak günümüz toplumlarının siyasal algılarına etkileri incelenecektir.

C.Darwin’in 1640’lı yıllardan itibaren batılı anlayışa tesiri maddeci mataryalist top-
lumların tezahürüne, buna bağlı olarak machiavelist anlayışa sahip ülkelerin Emperyalist 
anlayış ile birleşerek sömürü imparatorlukları kurmalarına sebep olmuş, batılı zihnin te-
zahürüne dönüşmüştür. Siyonist ve öjeni toplumları da doğurmuştur. Bunun yanında do-
ğulu toplumlar daha ziyade ibn- haldun’un felsefi anlayışı ile yoğrularak dünyanın bu yeni 
dizaynına ayak uydurmaya çalışmışlardır. Bu bağlamda ibn haldun’un tesir ettiği doğulu 
toplumlar ile Machiavelli’nin etki ettiği batılı toplumlar karşılaştırılarak iki toplumun son 
yüzyıldaki dünya ya etkisine değinilecektir.

Anahtar Kelimeler : İbn- Haldun, Macheavelli, düşünce tarihi
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Abstract

The aim of this Study is; From idealistic theories and realist theories put forward to 
foresee a certain political structure and maintain this political structure throughout the his-
tory of thought, to examine the two important names of the realist theory, Ibn Khaldun 
and Machiavelli, on their contributions to this theory of thought, politics.

In this respect, the emphasis will be on the concept of “State based on the Persian” of 
the realistic theory, An evaluation from this perspective will be tried on the state and na-
tion understanding of the Eastern and Western societies.

It is seen that Ibn Khaldun and Macheavelli reduced the state understanding based 
on the power state to the factor of nationality (Asabiyet). In this direction, the effects of 
the dual society (east-west) analysis on the political perceptions of today’s societies will 
be examined.

From the 1640s onwards, Darwin’s influence on western insights led to the manifes-
tation of materialist mataryalist societies, and consequently to the imperialist understand-
ing of countries with Machiavellian understanding, which led them to establish exploit-
ative empires, it has become the manifestation of the western mind. Zionist and eugenic 
societies have also been born. Eastern societies, on the other hand, have tried to keep up 
with this new design of the world by mixing with the philosophical sense of ibn-haldun. 
In this context, the comparison of the Eastern societies influenced by ibn haldun and the 
western societies influenced by Machiavelli will touch upon the influence of the two com-
munities on the world in the last century.

Keywords : İbn- Haldun, Macheavelli, history of thought
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MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE BOLU BASINI

Doç. Dr. Selami ÖZSOY
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selamio@gmail.com

Bolu’da basın hayatı Bolu Vilayet matbaasının kurulması ile ilk sayısı 2 Ocak 1913 
tarihinde çıkarılan Bolu Vilayet Gazetesi ile başlamıştır. Milli mücadele döneminde Ana-
dolu’nun birçok yerinde olduğu gibi Bolu’da da Kuvay-ı Milliye’yi destekleyen bir ba-
sın hareketi ortaya çıkmıştır. Bu dönemde Bolu Vilayet Matbaası’nda basılan ve Ankara 
hükümetini destekleyen Dertli (1919-1923) ve Türkoğlu (1921-1923) gazeteleri öne çık-
mıştır. Bu çalışmada Milli Mücadele döneminde etkili olan Dertli ve Türkoğlu gazeteleri 
incelenmiştir. Vilayet matbaasında eski harflerle basılan bu gazeteler dönemin hükümeti-
nin denetimi altında yayın yapmıştır. Bolulu halk şairi Dertli’nin adına izafeten yayınla-
nan Dertli gazetesi, Bolu’da Ankara hükümetine destek veren en önemli yayın organıydı. 
Bolu’da Bolu Vilayet matbaasında basılan gazetenin ilk sayısı Sivas Kongresi’nin toplan-
masından 18 gün önce 16 Ağustos 1919 tarihinde yayınlanmıştır. Gazetenin künyesinde 
imtiyaz sahibi olarak İlyaszade Şükrü (Şükrü Gülez) ismi bulunmaktadır. Bolu Müdafaai 
Hukuk Cemiyeti’nin kurucularından olan Şükrü Gülez, çıkardığı Dertli gazetesi ile Mus-
tafa Kemal paşanın dikkatini çekmiştir. Şükrü Gülez’in ilk TBMM’de milletvekili ola-
rak yer almasında Dertli gazetesinin etkili olduğu söylenebilir. Dertli, birçok defa sansüre 
uğramış, yazdıkları saray tarafından tekzip edilmiştir. Ankara hükümetinin yayın organı 
Hakimiyet-i Milliye gazetesinin zaman zaman Dertli’den alıntılar yaptığı görülmüştür. 
Türkoğlu gazetesi ise Bolu’da Kuva-yı Milliye lehinde kamuoyu oluşturmak amacıyla, 
şehirdeki İttihat ve Terakki Fırkası’nın önde gelen ismi olan Mithat Akif Bey tarafından 
kurulmuş ve 1921-1923 yılları arasında yayınlanmıştır. Büyük Millet Meclisi hükümetinin 
faaliyetlerini destekleyen bir yayın politikası izleyen gazete, İstanbul hükümetinin kont-
rolünde olan basınla da zaman zaman çatışma yaşamıştır. Sakarya Muharebesi esnasında 
yayın hayatına başlayan Türkoğlu, İstanbul Hükûmeti’ne karşı cephe almış ve Millî Mü-
cadele’nin sonuna kadar yayım hayatına devam etmiştir. Türkoğlu gazetesi, 26 Ağustos 
1923 tarihinde yayınlanan 104. sayısında yayınlanan yazı ile okuyucularına veda etmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gazete, Bolu, Türkoğlu gazetesi, Dertli gazetesi
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BOLU’DA DERGİ YAYINCILIĞININ GEÇMİŞİ

Doç. Dr. Selami ÖZSOY
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Bolu’da basın hayatı, 1913 yılında Bolu Vilayet Matbaası’nın kurulmasıyla başlamış-
tır. Vilayet Matbaası’nın açılmasıyla birlikte Bolu’da gazetelerin yanı sıra dergi yayıncılı-
ğının da temelleri atılmıştır. Bolu’da yayınlanan ilk dergilerin eğitim kurumları tarafından 
yayınlandığı görülmektedir. Bolu’da yayınlanan ilk dergi, Bolu Ortaokulu öğretmenleri 
tarafından çıkarılan Milli Gaye’dir. Mesleki ve edebi nitelikteki derginin ilk sayısı 1922 
yılında Bolu Vilayet Matbaası’nda basılmış ve 10. sayıda kapanmıştır. 1923 yılında Mer-
kez Numune Okulu tarafından Yeni Yol isimli bir çocuk dergisi yayınlanmaya başlamıştır. 
Dokuzuncu sayısında İstanbul’a nakledilerek uzun süre Türkiye’nin tek çocuk dergisi ola-
rak yayınlanmıştır. Bolu Vilayeti Muallimler Birliği’nin 1925 yılında yayınlamaya başla-
dığı Altın Yaprak 13. sayısından sonra Yeşil Yaprak adını almıştır. Bolu Muallimler Birliği 
1930 yılında Çığır isimli bir dergi daha yayınlamıştır. İlk sayısı 1944 yılında yayınlanan 
Bolu Halkevi’nin yayın organı Abant dergisinin ömrü 13 sayıyla sınırlı kalmıştır. Çok par-
tili hayata geçişten sonra hareketlenen basın hayatında yeni yayınlanmaya başlayan gaze-
telerin yanı sıra Büyüksu (1948), Yeni Yol (1952) ve Çele (1963) dergileri yayınlanmaya 
başlamıştır. Bolu Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından çıkarılan Çele dergisi, 1970 
yılına kadar 70 sayıdan fazla okuyucuyla buluşmuştur. Fikir ve sanat dergisi olarak aylık 
yayınlanan dergide yerel konularla ilgili anılar, öyküler, denemeler, şiirler, röportajlar yer 
almıştır. Çele’nin kapanmasının ardından 1995 yılına kadar Bolu’da süreklilik arz eden 
bir dergi yayınlanmadığı görülmektedir. Sonuç olarak Bolu’da eğitim kurumları tarafın-
dan yayınlanan ilk dergilerin, kültürel bir içeriğe sahip olduğu görülmektedir. Okulların 
yayınladığı dergilerin ardından en uzun soluklu dergi, yine kültürel içerikli Çele olmuştur.

Anahtar kelimeler: Basın, dergi, tarih.
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GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLİKLERDE VERGİ ASLI VE CEZASI 
BAKIMINDAN KANUNİ TEMSİLCİLERİN RÜCU HAKKI

Yrd. Doç. Dr. Selçuk BUYRUKOĞLU
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Arş. Gör. Recep KAHRAMAN

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

recepkahraman@ohu.edu.tr

Vergi kanunlarına göre kendilerine vergi borcu terettüp eden gerçek veya tüzel kişiye 
vergi mükellefi denilmektedir. Mükellefler elde etmiş oldukları gelir ve servet ile yapmış 
oldukları harcamalar üzerinden vergi ödemektedir. Vergi Usul Kanunu’nun 10. madde-
sinde kısıtlı olanların veya reşit olmayanların vergiyle ilgili ödevlerinin kanuni temsilci-
leri tarafından yerine getirilecek ifadesine yer verilmiştir. Bu durumun neticesinde ver-
gilerin tahsil edilmesinde kanuni temsilcilere vergi güvenlik önlemleri kapsamında bazı 
ödev ve sorumluluklar yüklemiştir.

6183 sayılı kanunun mükerrer 35. maddesine göre kanuni temsilciler; küçük ve kısıtlı-
lar ile tüzel kişiliklerin temsilcileri olarak tanımlanmıştır. Gerçek kişilerde küçük ve kısıt-
lılar için veli, vasi ve kayyum kanuni temsilci olarak tayin edilirken, tüzel kişilerde tüzel 
kişiliğin türüne göre kanuni temsilciler farklılık gösterebilmektedir. İlgili kanuni temsilciler 
asıl vergi mükellefi gibi hareket ederek tahakkuk eden vergiyi ödemekle yükümlüdürler.

Bu çalışmada, sırasıyla hukuk literatüründe yer alan rücu kavramına, gerçek ve tü-
zel kişiliklerde kanuni temcilcilerin kimler olduğuna, gerçek ve tüzel kişiliklere ait ka-
nuni temsilcilerin vergisel yükümlülükleri yerine getirmesi durumda vergi aslının, getir-
memesi durumunda ise vergi aslı ve cezasının kimden tahsil edileceğine yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Kanuni Temsilci, Rücu Hakkı, Vergi.
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RIGHT OF RECOURSE OF THE LEGAL REPRESENTATIVES WITH 
REGARDS TO TAX MAJOR AND PUNISHMENT IN NATURAL AND LEGAL 

PERSONALITIES

Abstract

According to the tax acts, tax payer is said to the natural or legal person who is in-
cumbent on tax debt to themselves. Taxpayers pay tax at the rate of expenses that they 
did with their income and fortune that they have gained. In 10th article of Tax Procedural 
Law, it has given place the statement that the duties about tax of under legal disability or 
under age people will be performed by their legal representatives. In result of that situa-
tion, for the taxes are withdrawn, some duty and resposibilities have been loaded to the 
legal representatives within tax security measures.

According to repeating 35th article of 6183 numbered law, the legal representatives are 
described as representatives of child and restricted people and legal personalities. While 
guardian by nature, guardian and guardian ad litem are appointed as legal representatives 
for child and restricted people at legal people, the legal representatives are different at le-
gal people up to the type of legal personality. The relevant legal representatives are re-
sponsible for paying the realised tax acting as major taxpayer.

In this study, it will be given place respectively to the recourse notion which enters in 
Law Literature, and who are the legal representatives at the natural and legal personali-
ties, and from whom the major tax will withdraw if the legal representatives perform the 
taxational obligations belonging to the natural and legal personalities, and from whom the 
major tax and its punishment will withdraw if the legal representatives do not perform the 
taxational obligations belonging to the natural and legal personalities.

Key Words: Legal Representative, Right of Recourse, Tax.
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TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE 
DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Okt. Dr. Selda ÖZER

Bu çalışmanın amacı, Turizm İşletmeciliği bölümü birinci sınıf öğrencilerinin İngilizce 
dersine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum 
çalışması deseni ve görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışmada, amaçlı örnekleme yöntem-
lerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi tercih edilmiştir. Nevşehir Hacı Bektaş Veli 
Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği bölümünde 2016-2017 bahar yarıyı-
lında İngilizce II dersini alan tüm öğrenciler çalışma grubuna dahil edilmiş ve çalışmada 
gönüllük esası dikkate alınmıştır. Araştırmada veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen 
“Standartlaştırılmış Açık Uçlu Görüşme Formu” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde be-
timsel analiz yönteminden faydalanılmıştır. Analizler sonunda, öğrencilerin dersin işleni-
şini “iyi” ve “güzel” sıfatlarıyla tanımladıkları ve derslerde okutmanın sürekli öğrencilerle 
iletişim halinde olduğu ve öğrencilerin sıkılmadıkları anlaşılmıştır. Öğrencilerin sınıf orta-
mına ilişkin görüşlerinin, okutmana, okutman-öğrenci ilişkisine, öğrenci-öğrenci ilişkisine 
ve genel sınıf atmosferine ilişkin görüşler temaları altında toplandığı görülmüştür. Okut-
man, “derse katılımı teşvik eden”, “tüm öğrencilere söz hakkı tanıyan” ve “tarafsız/adil”; 
okutman-öğrenci ilişkisi, “çok iyi”, “sevgi ve saygı çerçevesinde” ve “samimi”; öğren-
ci-öğrenci ilişkisi, “iyi”, ve “sorunsuz/normal” ve son olarak genel sınıf atmosferi “iyi”, 
“eğlenceli”, “güzel” olarak betimlenmiştir. Derste yapılan etkinliklerin öğrencilerin İngi-
lizce dersindeki genel başarılarını arttırdığı, telaffuzlarını, kelime hazinelerini, konuşma, 
dinleme-anlama, okuma/okuduğunu anlama ve yazma becerilerini geliştirdiği ortaya çık-
mıştır. Değerlendirme yöntemleriyle ilgili olarak, öğrenciler konuşma sınavlarının turizm 
bölümü için iyi/gerekli bir uygulama olduğunu, verilen ödevlerin tekrar yaparak konuları 
pekiştirmelerini sağladığını ve değerlendirmelerin (yazılı sınav-konuşma sınavı-ödev) adil 
olduğunu düşünmektedirler.

Anahtar Kelimeler: Turizm İşletmeciliği, İngilizce Dersi, Öğrenci Görüşleri



542

Ist International Symposium of Silk Road Academic Studies

OPINIONS OF FRESHMEN STUDYING TOURISM MANAGEMENT ABOUT 
ENGLISH LANGUAGE COURSE

Abstract

The aim of the study is to determine opinions of freshmen studying Tourism Manage-
ment about English language course. Qualitative research method was used in the study. 
Case study design and interview technique were applied. Convenience sampling method, 
one of the purposive sampling methods, was used. Study group included all students ma-
joring tourism management at Faculty of Tourism at Nevsehir Hacı Bektas Veli Univer-
sity and taking English Language II. Students participated in the study voluntarily. The 
data were collected via “Standardized Open-ended Interview Form” developed by the re-
searcher for the study. The data were analyzed descriptively. The findings of the study re-
vealed that most of the students defined the course “good” and “fine”, that the instructor 
was always in touch with the students and that the students did not get bored during the 
course. Students’ opinions about classroom setting were divided into four categories as 
about the instructor, about instructor-student relationship, about student-student relation-
ship and about classroom atmosphere. The instructor was described as “encouraging stu-
dents to participate in the course”, “giving all students chances to talk in the course”, and 
“neutral/fair”. Instructor-student relationship was defined as “very good”, “in love and re-
spect”, and “sincere”. Student-student relationship was depicted as “good” and “smooth/
typical”. Classroom atmosphere was identified as “good”, “enjoyable” and “fine”. The 
findings ascertained that activities used in the course enhanced students’ overall success 
in the course, their pronunciation, vocabulary, speaking, listening comprehension, reading/
reading comprehension and writing skills. Students expressed that speaking exams were 
good/necessary for their department, assignments and homework helped them to revise 
and reinforce, evaluation methods (midterm-final exam-speaking-assignment) were fair.

Key Words: Tourism Management, English Language Course, Students’ Opinions.
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ŞİİRLER ÜZERİNDEN CUMHURİYET’İ ANLAMAK: BİR NAZIM HİKMET 
VE NECİP FAZIL KARŞILAŞTIRMASI

Yrd. Doç. Dr. Selman YILMAZ

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
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Özet

Şiir, yazıldığı dönemin sanat anlayışını yansıttığı kadar içinde oluştuğu toplumun dini, 
ahlaki, siyasi ve sosyal hayatı hakkında da ipuçları vermektedir. Özellikle hiciv türünde 
yazılan eserlerde bu kaygının daha da ön plana çıktığı görülmektedir. Dolayısı ile şiirler 
üzerinden siyasi tarih okuması gerçekleştirilebileceği iddia edilebilir. Araştırmamız, Cum-
huriyet’in ilk yıllarında ve çok partili hayata geçiş sırasında Türkiye’deki dini, siyasi ve 
toplumsal havanın farklı kesimlerce nasıl hissedildiğini şiirler üzerinden anlamaya ça-
lışmaktadır. Bunun için ideolojik olarak iki zıt kutbu temsil eden Necip Fazıl Kısakürek 
(1904-1983) ve Nazım Hikmet Ran’ın (1902-1963) şiirleri incelenmiştir. Okur-yazarlı-
ğın %40 seviyesine dahi ulaşamadığı, sözlü anlatım ve kültürün hakimiyetini sürdürdüğü 
bu dönemde birçok şiir ideolojik ve toplumsal mesaj vermenin aracı olarak kullanılmış-
tır. Bugünkü sosyal medyanın işlevini o dönemde şiirler gerçekleştirmiştir. İki şairin ya-
şanan olayları nasıl yorumladığını görmek, erken dönem Cumhuriyet tecrübelerinin farklı 
kesimlerde nasıl hissedildiğini anlamak bakımından önemlidir. Her iki şairin de şiirlerinde 
halkın kendi kendisini yönetmesi anlamında cumhuriyet ve demokrasi vurgusunun bulun-
mayışı araştırmanın ilgi çeken sonuçları arasındadır. Aslında bu durum Türkiye tarihinde 
hem sağ hem de sol ideolojilerin hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve çok kültürlülüğü 
tam anlamıyla özümseyememelerinin bir kanıtı olarak karşımıza çıkmaktadır. Cumhuri-
yet, fikirlerin özgürleştirilmesinden ziyade ideolojik düşüncelerin empoze edilmesi ama-
cıyla kullanılmak istenmiştir. Yazarların fikir dünyasına yakın ideolojiler hükümete geldi-
ğinde iktidardan beklenen menfaat artmış ve bu durumun sonucu olarak iktidara yönelik 
eleştiriler azaltılmış hatta çoğu zaman hiç ortaya çıkmamıştır, iktidardan uzaklaşma duru-
munda da tam tersi bir ilişki söz konusu olmaktadır. Araştırmamız tarihi süreç içerisinde 
karşılıklı olarak dini, siyasi ve toplumsal havanın farklı kesimlerce nasıl hissedildiğini gös-
termesi bakımından önemli bir işlev görmektedir.

Anahtar Kelimeler: Necip Fazıl Kısakürek, Nazım Hikmet Ran, Cumhuriyet, Şiir, 
Toplumsal Çatışma, İdeoloji, Din.



544

Ist International Symposium of Silk Road Academic Studies

UNDERSTANDING THE EXPERIENCE OF THE EARLY TURKISH 
REPUBLIC OVER POEMS: A COMPARISON OF NAZIM HIKMET AND 

NECIP FAZIL

Abstract

Literary works give clues about the religious, moral, political and social life of their 
time as much as they reflect the art concept of the era. By examining the poetry of Necip 
Fazıl Kısakürek (1904-1983) and Nazım Hikmet Ran (1902-1963), who were flagged to 
represent certain ideologies, this research depicts the religious, political and social atmo-
sphere of the time they lived. In that time period, which even literacy level was below 
forty percent and still oral tradition was common, poems have turned into ideological mot-
tos by their literary power and ease of keeping in mind. Many poems have been used as 
means of spreading ideological and social messages as well as some of them have been 
composed to influence masses as well as they functioned as social media at that time. 
Therefore, it is important to examine these poets’ poems to understand how the experi-
ence differed among diverse parts of society during the early Republic and transition to 
multi-party system. The results suggest that both poets lack interests in a strong republic 
and democracy accent. Instead, they would like to utilize them to spread their own ideo-
logical ideas. Indeed, this fact reflects narrowness of both left and right wing ideologies 
in Turkey regarding the superiority of the law, democracy, and multiculturalism.

Key Words: Necip Fazıl Kısakürek, Nazım Hikmet Ran, Early Turkish Republic, 
Poet, Poem, Social Conflict, Islam.



545

I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu

BOŞANMA VE BOŞANMANIN ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ ÇOCUKLAR 
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Aile toplumun çekirdeği ve temel birimi, aynı zamanda en eski ve evrensel bir kurum-
dur. Sağlıklı bir toplumun oluşumu ve devamı açısından ailenin kurumunun devamlılığı 
oldukça önemlidir. Günümüzde dünyanın hemen her yerinde her türlü toplumsal bağlara 
yönelik ilginin aşındığını söylemek gerekiyor. Aile kurumunda, evliliklerde, ilişki biçi-
minde köklü dönüşümler yaşanıyor. Bugün diğer toplumlarda olduğu gibi ülkemizde de 
temel değerlerin zaafa uğraması, nüfusun şehirlerde toplanması, iletişim teknolojilerinin 
yaygınlığı, tüketim kültürünün değişmesi, bireysel değerlerin ön plana çıkması ile birlikte 
toplumların temeli olan aileyi yıkıma götüren boşanma, birey ve toplum açısından sorun 
haline gelmekte olan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Boşanmaların artmasının çok 
sayıda nedeni bulunmaktadır. Genç yaşta evlilik, düşük eğitim düzeyi, düşük gelir, dini 
inanca sahip olmamak, boşanmış ebeveyne sahip olmak, evlilik öncesi bebek sahibi ol-
mak boşanmada artışa yol açan faktörlerdir. Ayrıca eşlerden birinin psikolojik sorunları-
nın olması, şiddet sergilemesi, sadakatsizliği ve ev işlerini yeterince paylaşmaması bo-
şanma olasılığını artırmaktadır. Boşanma sürecinde, hem taraflar; ekonomik, sosyolojik, 
psikolojik sorunlar yaşamakta, hem de çocuklar bu durumdan olumsuz şekilde etkilene-
rek mağdur olmaktadırlar. Genel olarak boşanmış ebeveynlerin çocuklarının okulu bırak-
maları, depresyona girmeleri ve ergenlikte anti sosyal davranışlar sergilemeleri daha ola-
sıdır. Anne veya babasından ayrı kalmak zorunda kalan çocukların kişisel gelişimlerinde 
ciddi sorunlar ortaya çıkmakta ve bu nedenle ilerleyen yıllarda topluma entegre olma so-
runu yaşamaktadırlar. Dolayısıyla boşanma, kişisel ve ailevi problem olmaktan çok top-
lumun genelini ilgilendiren sonuçlar doğurmakta ve toplumumuzun geleceği çocukları-
mızı derinden etkilemektedir.

Anahtar kelimeler: Boşanma, erken çocukluk, boşanmanın etkileri
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DIVORCE AND DIVORCE OF EFFECTS ON CHILDREN IN EARLY 
CHILDHOOD

Abstract

The family is the basic unit of society’s core and, at the same time the most ancient 
and universal. The formation of a healthy community and continuity of the institution of 
the family in terms of continuation is very important. Today almost everywhere in the 
world it’s neccessary to express that the loss of interest in all kinds of social ties. Funda-
mental changes has been happening in the family institution, marriages and form of rela-
tionship. Today in Turkey, as in other societies, divorce which causes destruction in foun-
dation of family takes places as an individual and sociable problematic case along with 
weakening basic values , increase in population of cities, the prevalence of communica-
tion technology, changing consumption culture, giving importance to individual values. 
There are many reasons for the increase in divorce. Marriage at a young age, low edu-
cational level, low income, lack of religious rudeness, having a divorced parent, having 
a baby before marriage are the factors leading to an increase in divorce. In addition, if 
one of the spouses has psychological problems, exhibits violence, infidelity, and does not 
share enough housework, it increases the possibility of divorce. In the divorce process, 
not only are the couples having economic, sociological and psychological problems, but 
also the children are affected by this situation and become victims. In general, children 
of divorced parents are more likely to leave the school, enter depression, and exhibit an-
ti-social behavior in adolescence. Serious problems arise in the personal development of 
the children who have to stay separate from their parents, and for this reason they have 
the problem of integrating the society in the coming years. Therefore, divorce, rather than 
personal and family problems, has consequences for the general public and the future of 
our society deeply affects our children.

Key Words: Divorce, early childhood, divorce effects
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OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA DEVAM EDEN 60-72 AYLIK 
ÇOCUKLARIN SOSYAL BECERİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER 

AÇISINDAN İNCELENMESİ

Sema ÖNGÖREN

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

semaongoren@nevsehir.edu.tr

Sosyalleşme; çocuğun, toplumun kural ve değerlerine uymayı öğrenmesi, bu değerler 
düzenini benimsemesidir. Bu öğrenme, tüm yaşam boyunca devam eder ve bireyin içinde 
yaşadığı toplumun kültürünü ve toplumdaki rolünü öğrenerek, toplumla bütünleşmesi sü-
recini kapsar. Bu süreç doğumdan sonra başlar ve yaşam boyu devam eder. Ancak yaşa-
mın ilk yıllarında kazanılan davranışlar sosyalleşme açısından oldukça önemlidir. Okul 
öncesi yılları, çocuğun gelişiminden alışkanlık kazanmasına kadar hayatı boyunca kulla-
nacağı birçok yeterliliği kazandığı yıllardır. Bu dönem, yaşamda hem gelişim hem de öğ-
renme açısından çok önemli ve çok değerlidir. Bu yıllar kişiliğin oluşup şekillendiği, temel 
bilgi, beceri ve alışkanlıkların kazanılıp geliştirildiği ve hayata temel oluşturması nedeniyle 
yaşamın en kritik dönemlerinden biridir. Çocuğa erken yaşlarda sağlanacak deneyimlerle 
elde edilecek temel bilgi beceri ve alışkanlıklar çocuğun daha sonraki öğrenim yaşantısı-
nın yanı sıra sosyal ve duygusal yaşamını da biçimlendirecek güçtedir. Bu çalışma, oku-
löncesi eğitim kurumlarına devam eden 60-72 aylık çocukların sosyal becerilerini bazı 
değişkenler açısından incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada “Anaokulu ve Anasınıfı 
Davranış Ölçeği” ve çocukların kişisel bilgilerini içeren “Kişisel Bilgi Formu” kullanıl-
mıştır. Araştırma genel tarama modelinde olup elde edilen verilerin değerlendirilmesinde 
SPSS 15.00 paket programı kullanılmıştır. Çocukların sosyal davranışları; sosyal işbirliği 
becerileri, sosyal bağımsızlık ve sosyal kabul becerileri ile sosyal etkileşim becerileri alt 
boyutlarında belirlenmiş ve bu davranışlarla çocukların yaşı, cinsiyeti ve anne baba eği-
tim durumu arasında anlamlı farklılıklar bulunamamıştır.

Anahtar kelimeler: Sosyal beceri, okul öncesi eğitim
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AN INVESTIGATION OF SOCIAL SKILLS OF 60-72 MONTHS CHILDREN 
CONTINUING TO PRE-SCHOOL EDUCATION FACULTY IN TERMS OF 

SOME VARIABLES

Abstract

Socializing is learning the child to obey the rules and values of the society and adopt 
these values. This learning continues throughout the whole lifetime and involves the pro-
cess of integration into society by learning the role of the individual in the society and the 
culture in which he lives. This process starts after birth and continues throughout life. How-
ever, behaviors gained in the first years of life are very important for socialization. Years of 
pre-school are the years that can be used throughout life, from habit to child development. 
This period is very important and very valuable in terms of both development and learning 
in life. These years are one of the most critical moments of life because of the formation 
of the person, the acquisition and development of basic knowledge, skills and habits, and 
the foundation of life. The basic knowledge skills and habits that will be achieved with 
early childhood experiences will shape the child’s future social and emotional life as well 
as the learning experience. This study was conducted in order to examine the social skills 
of 60-72 month old children in terms of some variables. “Kindergarten and Kindergar-
ten Behavioral Scale” and “Personal Information Form” containing personal information 
of children were used in the study. The study was in the general screening model and the 
SPSS 15.00 package program was used to evaluate the obtained data. Social behavior of 
children, social cohesion skills, social independence and social acceptance skills and so-
cial interaction skills were designated in subscales, and there were no significant differ-
ences between these behaviors and children’s age, gender, and parental education status.

Key Words: Social skills, preschool education
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A NEW RECORD FOR TURKEY: SEIMATOSPORIUM HYSTERIOIDES
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semra89arslan@gmail.com

Abstract

The genus Seimatosporium was introduced by Corda (1833), with Seimatosporium ro-
sae Corda as the type species. This genus is presently placed in the family the Discosia-
ceae, Amphisphaeriales (Senanayake et al. 2015). Seimatosporium are saprobic or plant 
pathogenic coelomycetous genera of so-called ‘pestalotioid fungi’ (Sutton 1980, Tanaka 
et al. 2011, Nag Raj 1993). According to Index Fungorum (2017) Seimatosporium com-
prises about 60 species. The characteristic features of the genus are conidia with pigmented 
median cells, with or without an apical appendage, and single, branched or unbranched 
basal appendage (Nag Raj 1993).

Plant specimens infected with microfungi were collected from Kırşehir Province of 
Turkey and prepared according to established herbarium techniques. Host plant was iden-
tified using the Flora of Turkey and East Aegean Islands. Microscopical features were ex-
amined and microphotographs were made using a Leica DM E light microscope. The mi-
crofungi were identified using relevant literature (Nag Raj 1993). Species names follow 
Index Fungorum (2017). The examined specimens have been deposited in the mycologi-
cal collection of the Ahi Evran University, Arts and Sciences Faculty, Department of Bi-
ology, in Kırşehir province of Turkey.

At the result of investigation that identified species Seimatosporium hysterioides (Fuckel) 
Brockmann on Vitis vinifera L. (Vitaceae) is reported as new to the mycobiota of Tur-
key. Distinguishing morphological characters are described and illustrated for this species.

Acknowledge: This work was supported by the Ahi Evran University Scientific Re-
search Projects Coordination Unit. (Project Number: FEF.B2.16.003 and Fen.4003.13.005).

Key Words: Microfungi, New Record, Vitis vinifera.
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SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME 
ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ

Semra KOCAÖZ1, Aycan ATABİLEN2, Şeyma TOK3, Merve MİRİK4, Ayşe ERDEM5, Sevda AKÇAKAYA6
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6Öğretmen, Niğde Anlam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, mustafa_sevda2016@hotmail.com

Amaç: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma, Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin beslenme 
alışkanlıklarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Araştırma, 2015 yılında Ocak- Şubat aylarında bir üniversitenin sağlık yük-
sekokulunda yapılmıştır. Ebelik ve hemşirelik bölümünde öğrenim göre 627 öğrencinin 
tamamı çalışma kapsamına alınıp, ulaşılabilen 451 soru formu uygulanmıştır. Soru formu, 
sosyodemografik özellikleri ve beslenme alışkanlıklarını tespit etmeye yönelik 36 soru-
dan oluşmuştur. Verilerin istatistiksel değerlendirmesinde yüzdelik dağılımlar ve Ki-kare 
testi kullanılmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin % 82.7’si kadın, %17.3’ü 9’u erkektir. Öğrencilerin %53.2’si 
ekonomik durumunun orta düzeyde olduğunu ve %51.4’ü yurtta kaldığını bildirmiştir. 
Öğrencilerin %48.8’sinin ana öğünlerini, %15.1’inin ara öğünlerini, %59.4’ünün kah-
valtılarını, %39.5’inin öğle yemeklerini ve %89.4’ünün akşam yemeklerini düzenli ara-
lıklarla tükettikleri belirlenmiştir. Öğrencilerin ikamet ettiği yer ile düzenli ana öğün, ara 
öğün, kahvaltı yapma ve öğlen yemeği tüketme alışkanlıkları arasında istatistiksel ola-
rak anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p<0.05). Öğrencilerin cinsiyeti ile düzenli kahvaltı 
yapma ve öğlen yemeği tüketme alışkanlıkları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
olduğu bulunmuştur (p<0.05).

Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre sağlıklı beslenme alışkanlıklarını devam ettirebil-
melerine yönelik öğrencilerin üniversite ve ikamet ettikleri ortamlarda gerekli alt yapıla-
rın ve düzenlemelerin yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Beslenme Alışkanlıkları, Sağlık Yüksekokulu, Ebelik, Hemşirelik



551

I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu

THE DETERMINATION OF NUTRITIONAL HABITS OF SCHOOL OF 
HEALTH STUDENTS

Abstract

Aim: This descriptive study was planned to determine the nutritional habits of school 
of health students.

Method: The research was conducted in an university school of health in January-Feb-
ruary 2015. All of the 627 students who were studying in the Department of Midwifery 
and Nursing were included in the study. The survey was applied to 451 students whom 
can be accessed. A questionnaire form consisting of 36 questions about socio-demographic 
characteristics and nutrition habits was applied to these students. The percentage distribu-
tions and chi-square test were used in the statistical evaluation of data.

Results: The 82.7% of student were female and 17.3% were male. 53.2% of the stu-
dents reported that the economic situation was moderate and 51.4% were staying in dorm. 
It was determined that 48.8% of the students consumed the main meals, 15.1% of the 
snack meals, 59.4% of the breakfasts, 39.5% of the lunches and 89.4% of the students 
consumed the dinners at regular intervals. It was found that there was a statistically sig-
nificant difference between the place where the students lived and the habits of regular 
main meals, snacks, breakfast and lunch (p<0.05). There was found a statistically signifi-
cant difference between the gender of the students and the eating habits of regular break-
fast and lunch (p <0.05).

Conclusion: According to the results of the research, it is suggested that students will 
be able to continue their healthy eating habits by making sub-structures and arrangements 
in the universities and residential areas.

Key Words: Nutritional habits, School of Health, Midwifery, Nursing
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FANATİZM VİCDANI ETKİSİZ KILAR (MI)?
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Yrd. Doç. Dr. Esat PINARBAŞI
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esatpinarbasi@hotmail.com

Din, siyaset ve hatta spor alanında insanların bir inanç, kanaat veya ideolojiye tutkuyla 
ve körü körüne bağlandıkları görülmektedir. Bu durum, fanatizm kavramıyla ifade edilir. 
Fanatizm bazı işlevlere sahiptir. Bunların en önemlilerinden biri, failin eylemini meşrulaş-
tırmaktır. Fanatik, bağlandığı inanç veya ideolojiyi tek hakikat olarak görür. Böyle durum-
larda fanatiğin inandığı fikir veya inanç vicdanının önüne geçer. Başka bir deyişle vicdan, 
doğruluğu tartışma konusu edilmeyecek şekilde benimsenen bir inanç uğruna feda edilir.

Aslında fanatizm, hakikate sahip olma iddiasına rağmen paradoksal şekilde hakikati 
örter. Bütün insanlığın kurtuluşu, tüm insanların eşitliği gibi insan iyiliğini merkeze alan 
gerek dini gerekse seküler kavramlar uğruna insanlar feda edilmektedir. Çünkü fanatik 
için bir fikir, her zaman somut insani varlıklardan daha önemlidir. Engizisyon Tanrı’ya 
iman, insanlara sevgi ve kurtuluşlarına ilgi adına kurulmuştur. Aynı şekilde komünist re-
jimler de tüm bireylerin eşit olduğu, sınıfsız bir toplum yaratmayı amaçlamıştır. Ancak 
engizisyon ve komünizm adına ortaya konan bu uygulamalar, amaç olan insanın ideolo-
jilerin devamı için basit birer araca dönüşmesiyle sonuçlanmıştır. Bu çerçeveden bakıldı-
ğında Bardyaev’in “vicdanın en keskin bozulmalarından biri” olarak nitelendirdiği “fa-
natizm”in, vicdanın karar verme yetisini nasıl ve neden körelttiği önemli bir sorun olarak 
karşımızda durmaktadır. Bu çalışmada, bir fikre koşulsuz bir şekilde kendini adamanın, 
onu mutlak doğru kabul etmenin ve bu uğurda yapılan her türlü eylemi meşru görmenin 
vicdanı etkisiz hale getiren bir tutum olduğu gösterilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Fanatizm, vicdan, ahlak, kötülük.
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DOES FANATISM NEUTRALIZE CONSCIENCE?

Absract

In the field of religion, politics, and even sports, people seem to be blinded by a pas-
sion for belief, opinion or ideology. This is expressed by the concept of fanaticism. Fa-
naticism has some functions. One of the most important of these is to legitimize the per-
petrator’s action. Fanatic regards belief or ideology as the only truth. In such situations, 
the idea or belief of the fanatic’s leads its conscience. In other words, conscience is sac-
rificed for the sake of faith that cannot be discussed.

In fact, fanaticism paradoxically covers up the truth, despite claiming to have truth. 
People are sacrificed for the sake of religious or secular concepts centering on human 
well-being, like the salvation of all mankind, the equality of all people. Because an idea 
for fanatics is always more important than concrete human beings. The Inquisition is 
founded on faith in God, in the name of interest in love and salvation to mankind. Like-
wise, the communist regimes aimed at creating a classless society in which all individuals 
are equal. But these practices that revealed in the name of Inquisition and communism, 
have resulted in the conversion of the person into a simple tool for the continuation of 
ideologies. From this perspective, how and why the “fanaticism” -which Bardyaev calls 
“one of the sharpest distortions of conscience”- blurs the decision-making capacity of the 
conscience, stands as an important problem. In this study, it will be tried to show that to 
devote oneself to an idea unconditionally and to accept it as absolute righteousness and to 
see any act made in this good as legitimate is an attitude that neutralizes the conscience.

Key Words: Fanaticism, conscience, moral, evil.
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XVII.-XIX. YÜZYIL DOĞU TÜRK YAZI DİLİ İMLA GELENEĞİNDE 
MAHALLİLEŞME

Serap ALPER
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Doğu Türk yazı dili, Moğol istilasından sonra Cengiz çocukları tarafından kurulan Ça-
ğatay, İlhanlı ve Altınordu imparatorluklarının merkezinde XIII.-XIV. yüzyıllarda ortaya 
çıkarak XV. yüzyılda Emir Timur devrinde klasik bir mahiyet kazanmıştır. Klasik sonrası 
tabir edilen ve 1600-1921 yıllarını kapsayan devresinde de farklı kültür merkezlerinde iş-
lenmeye devam etmiştir. XIX. yüzyıl ortalarına kadar tüm Orta Asya’da edebi dil ve kül-
tür dili olarak kullanılarak XX. yüzyıldan itibaren çağdaş Türk lehçelerinin ortaya çık-
ması şeklinde bir gelişim göstermiştir.

XV. yüzyıla kadar özellikle Oğuz-Kıpçak unsurlarının karışmasıyla birtakım ayrılık-
lar göstermişse de, klasik yapı kurulduktan sonra değişim XVII. yüzyıldan itibaren yerel 
unsurların ortaya çıkmasıyla başlamıştır. XVII. yüzyıldan itibaren verilen eserlerde klasik 
yazı dili özellikleri ve yerel unsurların bir arada kullanıldığı görülmektedir.

Doğu Türkistan’da yaşayan Uygurlar da XV. yüzyıldan XX. yüzyıla kadar Doğu Türk 
yazı diliyle sayısız eser kaleme almışlardır. XIX.-XX. yüzyıllarda misyonerler, gezginler 
ya da araştırıcılar tarafından çeşitli şekillerde farklı ülkelere götürülen bu eserler bugün İs-
veç, Rusya, İngiltere ve Almanya’da çeşitli kütüphanelerin koleksiyonlarında bulunmak-
tadır. Son dönemde eserler üzerine Türkiye, İsveç, Çin, Özbekistan ve başka yerlerde ça-
lışmalar yapılmaktadır.

Tebliğimizin amacı, Uygurlar’a ait bu geniş külliyattan üzerinde çalıştığımız risale, tez-
kire ve edebi metin örneklerinden hareketle Doğu Türkçesinin klasik sonrası döneminde 
yazı dilinde görülen mahallileşme ölçütlerini tespit etmek ve farklılıkları dikkate sunmaktır.

Anahtar Kelimeler: Doğu Türkçesi, klasik sonrası dönem, imla, mahallileşme
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LOCALIZATION OF ORTHOGRAPHY TRADITION IN XVII.-XIX. 
CENTURY EASTERN LITERARY TURKIC

Abstract

Eastern Literary Turkic was established in the center of Chaghatay, Ilkhanid and Golden 
Horde empires which was founded by the children of Cenghis Khan in the XII.-XIV. cen-
tury and gained a classical character in the time of Amir Timur in the XV. century. In the 
post-classical period which between 1600 and 1921, it continued to be processed in dif-
ferent cultural centers. It was used as literary and culture language in Central Asia up to 
the middle of XIX. century, from the beginning of the XX. century, has evolved into the 
emergence of contemporary Turkic dialects.

Although it showed some differences with the mixture of Oghuz-Kipchak up to the XV. 
century, changing after the establishment of the classical structure,began with the emer-
gence of local elements from the XVII. century. Classical literary language features and 
local elements are seen to be used together in Works which were given after this century.

Uighurs, living in East Turkestan, have received numerous Works into Eastern Turkic 
from XV. century to XX. century. This Works that were taken away to various countries 
by missionaries, travelers or researchers, nowadays being in collections of various librar-
ies in Sweden, Russia, England and Germany. Works are being studied in Turkey, Swe-
den, China, Uzbekistan and elsewhere nowadays.

The purpose of our edict is to identify the criteria of localization in the post-classical 
period of the Eastern Turkic and to present for consideration the differences from the ex-
amplae of pamphlets, tezkire and literary text tahat we have studied on within this borad 
collection of Uighurs.

Key Words: Eastern Turkic, post-classical period, orthography, localization.
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Türkiye’de farklı uzmanlık alanlarında öğrenim görmekte olan uluslararası öğrenci-
ler vardır. Bu araştırmanın amacı, bu öğrencilerin bölümlerinde Türk diliyle fen ve sosyal 
alan mensupları olarak almış oldukları derslerin akademik başarılarını ne derecede etki-
lediklerini tespit etmeye yöneliktir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden fenomeno-
loji çalışması deseniyle yapılmıştır. Araştırmanın verileri 2016-2017 Eğitim-Öğretim yı-
lında ÇOMÜ’de öğrenim gören toplam 9 öğrenciyle görüşülerek elde edilmiştir. Araştırma 
verileri, görüşme soruları yoluyla elde edilmiş olup, elde edilen verilere betimsel analiz 
yöntemi uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak da yarı yapılandırılmış görüşme yön-
temi kullanılmıştır. Araştırmada uluslararası öğrencilerin Fen ve Sosyal Bilimler alanla-
rına göre başarılarında değişiklikler olduğu gözlemlenmiştir. Kaynaklarda da ifade edildiği 
gibi sosyal alanlarda henüz çalışma yöntemlerinin yerleşmediği gözlemlenmiştir. Sonuç 
olarak bölümlerde akademik öğrenimlerini sürdüren uluslararası öğrencilerin, sayısal ve-
rilere ait derslerde daha önceki öğrenim yaşantılarına ait alt yapılarının olması ve Türk-
çeye dayalı sözel ifadelerden ziyade işlem yeteneklerini kullanıyor olmaları daha başarılı 
oldukları tespit edilmiştir. Düşüncelerin zihinde yapılandırarak Türkçe olarak ifade et-
meyi gerektiren sosyal alanlardaki derslerde ise akademik bir dille yorum yapma gerek-
sinimi daha fazla Türkçe hâkimiyeti gerektirdiği için başarı oranlarında azalmalara neden 
olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sayısal ve sözel dersler, akademik başarı, fenomenoloji çalışması
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ACADEMIC TURKISH ACHIEVEMENT OF INTERNATIONAL STUDENTS 
IN THE SCIENCE AND SOCIAL AREAS

Abstract

There are international students studying in different specialties in Turkey. The aim of 
this research is to determine that these students affected the academic achievements of the 
courses which they have taken as members of science and social sciences in the Turkish 
language. The research was carried out with a pattern of phenomenological study from 
qualitative research methods. The data of the study were obtained by interviewing 9 stu-
dents in ÇOMÜ during 2016-2017 academic year. Research data were obtained through 
interview questions and descriptive analysis method was applied to the obtained data. 
Semi-structured interview method was used as data collection tool. It has been observed 
in the study that international students have changed their achievements according to the 
fields of Science and Social Sciences. As stated in the sources, it has been observed that 
working methods have not yet been not exactly learned in social areas. As a result, in-
ternational students who continue their academic education in the departments are more 
successful because they have learning experiences in the courses which related to numer-
ical data and using extraordinary transaction skills from Turkic based verbal expressions. 
It have been found to cause reduction in success rates in the lessons in social areas that 
need to be expressed in Turkish. Because It need to interpret with an academic language 
which requires more Turkish dominance.

Key Words: Science and social lessons, academic achievement, study of phenomenology



558

Ist International Symposium of Silk Road Academic Studies

PISA OKUMA-ANLAMA BECERİSİ VE EĞİTİM PROGRAMLARINDA 
GÖRSEL OKUMA: DÜNYADAN ÖRNEKLER

Yrd. Doç. Dr. Sercan DEMİRGÜNEŞ

Doç. Dr. Tuğba ÇELİK

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi,

Eğitim Fakültesi

sdemirgunes@gmail.com

Görsel okuma, pek çok eğitim programında ayrı bir öğrenme alanı olarak ele alınmak-
tadır. Ülkemizde 2005 Türkçe Dersi 1-5. Sınıflar Öğretim Programı’nda “Görsel Okuma 
ve Görsel Sunu” ile birlikte verilmiştir. Bu öğrenme alanı şekil, sembol, resim, grafik, 
tablo, beden dili, doğa ve sosyal olaylar gibi görselleri okuma, anlama ve yorumlamayı 
kapsamaktadır (MEB, 2005). Güncellenen Türkçe Programında (1.-8. Sınıflar) ise gör-
sel okumaya ayrı bir öğrenme alanı olarak yer verilmez. Görsel okuma becerileri PISA 
ve PIRLS gibi uluslararası araştırmalarda ele alınmakta ve değerlendirilmektedir. Örne-
ğin 2006 PISA Araştırmasında “Çad Gölü” başlıklı bir tablo verilmiş, tabloda Çad Gö-
lü’nün derinliği, su seviyesi ve sıcaklığındaki değişimler vb. gösterilmiştir. Yine Afrika’da 
on ülkeye ait eğitim, sağlık ve beslenme istatistiklerini gösteren bir tablo verilmiş, hangi 
ülkenin daha fakir olduğu, eğitimde ilerlediği ve sağlık yönüyle hızlı gelişmeler göster-
diği gibi tablo okumaya yönelik sorular sorulmuştur. Beynimizin görsel bilgileri işlemesi 
ve görsel okuma becerilerinin geliştirilmesi üç yaklaşımla açıklanmaktadır. Bunlar gele-
neksel ya da semiyolojik yaklaşım, bilişsel yaklaşım ve psikofizyolojik ya da yapılandı-
rıcı yaklaşım olarak sıralanmaktadır (Güneş, 2013).

Bu çalışmada dünyada PISA okuma anlama becerileri, başarılı / kısmen başarılı / ba-
şarısız olarak belirlenen üç ülkedeki (Finlandiya, ABD, Türkiye) görsel okumanın eğitim 
programlarındaki yerleri betimlenecektir. Bu bağlamda, görsel okumanın PISA okuma an-
lama başarısındaki yeri betimlenmeye çalışılacaktır. Görsel okumayı etkin biçimde prog-
ramlarında işleyen eğitim sistemleri (Finlandiya) PISA okuma anlama becerilerinden de 
başarıyı yakalamıştır. Finlandiya eğitim sisteminde, görsel sanatlar adı altında yoğun bi-
çimde eğitim sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler : PISA, Türkçe Dersi, görsel okuma
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TÜRK SANAT MÜZİĞİ ESERLERİNİN MAKAMSAL ÖZELLİKLER 
ÇERÇEVESİNDE ÇOKSESLENDİRİLMESİ

Yrd. Doç. Dr. Sercan ÖZKELEŞ

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü

sercanozkeles@hotmail.com

Kendine özgü ses sistemi, içerisinde barındırdığı yüzlerce makamı ve iki zamanlıdan 
yüz yirmi zamanlıya kadar ritmik kalıba sahip olan usülleri ile Türk Sanat Müziği, Türk 
kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Gelenek olarak tek sesli bir müzik türü olan Türk Sa-
nat Müziği eserlerinin Muzika-ı Hümayun’un kurulmasıyla birlikte çeşitli sanatçılar tara-
fından uluslararası sanat müziğinin çalgıları ile birlikte konserlerde eşlik edilerek seslen-
dirilmesi ile çoksesli yapıdaki uluslararası sanat müziğinin Türk müziğine uygulanmasına 
ortam yaratılmıştır. Günümüzde de Türk Müziği’nin çeşitli türlerinde üçlüsel uyum diz-
gesi, dörtlüsel uyum dizgesi ve çeşitli armonileme teknikleri ile çokseslendirme çalışma-
ları yapılmaktadır. Bu çalışmada ise Türk Sanat Müziği eserlerinin makamsal unsurlar ile 
karma armonileme yöntemi kullanılarak çokseslendirilmesine katkıda bulunulması amaç-
lanmıştır. Çalışma, Türk Sanat Müziği’nin ses sistemi açısından karma armonileme yöntemi 
ile çokseslendirilmeye uygun olduğu düşünülen nihavend makamı ile sınırlandırılmıştır. 
Çokseslendirilme aşamasından önce makamı oluşturan unsurlar (perdeler; karar perdesi, 
güçlü perdesi, tiz durak perdesi, yeden perdesi, genişlik, seyir, çeşni ve geçki) açıklanmış 
ve eserlerin bu unsurların ışığında armonize edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Çokseslen-
dirilme aşamasında ise ezgi parçacıklarını tamamlayan dereceler, makamı oluşturan unsur-
ların ışığında, eserin organik bütünlüğü bozulmadan ve ses-göze-motif-cümle ilişkisi içeri-
sinde aşamalı olarak analiz edilerek şifrelerle gösterilmiştir. Çalışmanın sonucunda, çeşitli 
armoni teknikleri kullanılarak çokseslendirilen Türk Sanat Müziği eserlerinin, makamsal 
olgu dikkate alınarak geleneği içerisinde çokseslendirilebileceği üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Türk Sanat Müziği, Çokseslendirme, Armonileme Teknikleri
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TO POLYPHONY OF COMPOSITIONS OF TURKISH ART MUSIC IN THE 
FRAME OF MAKAM CHARACTERISTICS

Abstract

Turkish Art Music is an integral part of Turkish culture with its unique sound system, 
the hundreds of makam it contains, and with rhythmic usül from two timings to one hun-
dred and twenty timings. Traditionally, the establishment of the Muzika-ı Hümayun, a 
Turkish musical genre which is a monophonic type of music, has created an environment 
in which the international art music in the polyphonic structure is applied to Turkish mu-
sic by the accompaniment of the international art music with the instruments by the var-
ious artists. At the present time the studies of polyphony in Turkish Music are done in 
many different ways using the trio harmony system, the quartet harmony system and var-
ious harmonization techniques. In this study, it is aimed to contribute to the polyphonici-
zation of Turkish Art Music works by using mixed harmonization method with makam 
elements. The study was limited to the nihavend makami, which is thought to be suitable 
for polyphonicization by the method of mixed harmonization in terms of sound system 
of Turkish Art Music. Before the stage of polyphonicization, the elements (pitches, final 
pitches, dominant pitches, high-final pitches, seventh pitch, width, cruising, çeşni and mod-
ulation) that make up the makam are explained and it is emphasized that the works should 
be harmonized in the light of these elements. The pitches complementing the melody par-
ticles In the light of the elements that make up the makam İt is analyzed progressively 
and is shown with passwords the organic integrity of the work remains intact and in the 
relation of sound-visual-motif-sentence. As a result of the work, it has been emphasized 
that the works of Turkish Art Music, which are variously expressed by using various har-
mony techniques, can be polyphony within the tradition by considering the makam affect.

Key Words: Turkish Art Music, Polyphonic, Harmony Techniques
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Kariyer planlama ve kariyer geliştirme süreçlerinin bir bütünü olan kariyer yönetimi, 
stratejik insan kaynakları yönetiminin başat konularından birisini teşkil etmektedir. Ku-
rumsallaşma ise varlığını devam ettirme ve bu doğrultuda benzerlerden farklılaşarak, ça-
lışanların, oluşturulacak bir örgütsel kültür etrafında kenetlenip kurumu sahiplenmesinin 
amaç olarak belirlendiği bir yönetim sistemi olarak anlamlandırılabilmektedir. Çok farklı, 
sıra dışı ve görece kontrol edilemez etkenlerin (hava sıcaklığı, yağmur durumu, kar yağış 
oranı, kamu personel ücret yapısı, dış politika uygulamaları vb.) yönlendirmeleri altında 
şekillenen ve yoğun bir rekabet ortamında varlığını sürdürmeye, farklılaşmaya çalışan tu-
rizm işletmelerinde, hem çalışanlar ve hem de kurumun kendisi için kariyer yönetimi uy-
gulamaları ve kurumsallaşma çalışmaları çok daha farklı bir öneme sahip görünmektedir.

Bu anlamda çalışma, turizm işletmelerinde görevli personele yönelik yürütülen kari-
yer yönetimi uygulamalarının, bu işletmeleri kurumsallaşma süreçlerine etkilerini incele-
mek amacını gütmekte, bu sayede kurumsallaşma sürecinin çalışan boyutunu, Kapadokya 
bölgesinde faaliyet gösteren beş yıldızlı ve özel belgeli turizm kurumları ölçeğinde mer-
cek altına almayı amaçlamaktadır.

Çalışma kapsamında Kapadokya bölgesinde faaliyet gösteren ve yukarıda belirtilen 
niteliklere sahip turizm kurumları içerisinde alan araştırması yapılacak olup, araştırma so-
nucunda kariyer yönetimi uygulamaları ile kurumsallaşma uygulamaları arasındaki ilişki 
düzeyi ve anlamlılık durumu incelenecek, bu kapsamda yapılacak regresyon analizi ile 
kurumsallaşma seviyesinin kariyer yönetimi uygulamaları üzerindeki etki yönü ve dere-
cesi tespit edilmeye çalışılacaktır.

Anahtar kelimeler: Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kurumsallaşma, Kariyer 
Yönetimi



562

Ist International Symposium of Silk Road Academic Studies

Abstract

Career planning and career management career with a whole development process of 
strategic human resource management constitutes one of the dominant issues. The con-
tinued presence of institutionalization and differentiating similar in this respect, employ-
ees can be perceived as a management system which determines the purpose of owning 
a corporate organizational culture will be created around interlocked. Very different, un-
usual and relatively uncontrollable, the factors (temperature, rainfall, snow precipitation 
rates, civil servants’ wage structure, foreign policy and so on.) Formed under the guid-
ance and to survive in an intensely competitive environment, trying to differentiate tour-
ism enterprises, both employees and as well as career management for implementation 
and institutionalization of the institution itself seems to have a very different significance.

In this sense, work, tourism operating officer personnel for execution of career man-
agement practices, these businesses are intended to investigate the effect of the institu-
tionalization process, whereby the employee size of the institutionalization process aims 
to take under the spotlight at a five star hotel and private licensed tourism agencies scale 
operations in the Cappadocia region.

Operating in the Cappadocia region under study and will be made in research in tour-
istic institutions qualifications mentioned above, the research result will examine the re-
lationship level between career management practices and institutional applications and 
the significance status, this kapsamd a made to regression analysis and impact direction 
on career management practices of institutionalization level and it will be studied to de-
termine the degree.

Key Words: Management, Human Resources Management, Institutionalization, Ca-
reer Management
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ADIYAMAN İLİNDEKİ AİLE ADLANDIRMALARINA TOPLU BİR BAKIŞ
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Özet

Bu bildirimizde 2011-2013 yılları arasında Adıyaman ilinde yaptığımız derleme çalış-
maları neticesinde elde edilen veriler ışığında yörede ailelere verilen adlar incelenecektir.

İnsanların çocuklarına vermiş olduğu adlar nasıl ki onların kişiliklerini ve kültürle-
rini yansıtıyor ise aynı durum aile adlandırmaları için de geçerlidir. Ailelere verilen isim-
ler o ailelerin dünya görüşünü, hayata bakış açısını, geçmişinde yaşadığı bir olayı yansı-
tabilmektedir.

Bu bağlamda yörede kullanılan, İllikgil, Maragil, Kirli Dervişgil gibi isimler üzerinde 
bir tahlil çalışması yapacağız.
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KULLANDIKLARI YÖNTEM VE TEKNİKLER

Dr. Kerim ÜNAL

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi ABD

kerimunal@mersin.edu.tr

Doç. Dr. Serdarhan Musa TAŞKAYA

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD

serdarhan@mersin.edu.tr

Türkiye’de 2011 yılından itibaren yabancı dil eğitimi ilkokul 2. sınıfta verilmeye baş-
lanmıştır. İlkokul seviyesinde haftada iki saat olan yabancı dil dersleri, ortaokul seviye-
sinde haftada dört saat verilmektedir. Dil eğitimini erken yaşlarda başlatmasına rağmen, 
hala sorulmakta olan “neden yabancı dil eğitiminde başarılı olamıyoruz?” sorusu gün-
celliğini korumaktadır. Başarısızlığın nedenlerinden biri de uygun yöntem ve tekniklerin 
kullanılmaması olarak ifade edilmektedir. Bu araştırmanın amacı, ilkokul ve ortaokulda 
ders veren yabancı dil öğretmenlerinin yabancı dil öğretim yöntemleri konusundaki bilgi 
ve yeterlik durumlarının ne olduğunu kendi görüşleri doğrultusunda belirlemektir. Çalış-
manın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu suru formu ile toplanmıştır. 
Çalışmaya ilkokul ve ortaokul seviyesinde yabancı dil eğitimi veren 47 yabancı dil öğret-
meni katılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Yabancı dil öğretmenle-
rinin kullandıkları yöntem teknikler dört dil becerisi (okuma, yazma, konuşma, dinleme), 
kelime ve dil bilgisi öğretimi başlıkları altında incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Eğitimi, Yöntem, Teknik, Dört Dil Becerisi
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THE METHODS AND TECHNIQUES USED BY THE FOREIGN LANGUAGE 
TEACHERS AT PRIMARY EDUCATION LEVEL

Abstract

Foreign language education has been given at the second grade in primary education 
since 2011 in Turkey. Foreign language education is given for two class-hours in primary 
education; four class-hours in secondary education. Although foreign language education 
starts at early ages, the question “why are we unsuccessful in foreign language educa-
tion?” still maintains its currency and that suitable methods and techniques have not been 
used is said to be one of the reasons of this failure. The purpose of this research was to 
find out what the foreign language teachers teaching at primary and secondary education 
know about foreign language teaching methods in accordance with their opinions. The 
data of the study were collected with an open-ended form developed by the researchers. 
47 foreign language teachers teaching at primary and secondary education participated in 
the study. In order to analyze the data, content analysis was administered. The methods 
and techniques used by the foreign language teachers were gone through under the head-
ings of four-skill (reading, writing, speaking, and listening) teaching, vocabulary teach-
ing and grammar teaching.

Key Words: Foreign Language Education, Methods and Techniques, Four Language 
Skills
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6 ile 12 yaş arasındaki öğrencilerin sosyal becerileri hızlı bir şekilde gelişmekte, iş-
birliğini ve paylaşmayı öğrenmekte, rekabetten ve oyunlardan hoşlanmakta, arkadaşlık 
kurmaya çalışmakta, duygularını arkadaşlarıyla paylaşmaya açık olmakta ve takım çalış-
masına daha fazla önem vermektedirler. Bundan dolayı, bu yaşlardaki öğrencilere eğitim 
vermek, öğretmenlerin sürekli olarak öğrencilerinin dikkatlerini toplamalarını sağlayacak 
farklı yöntem ve teknikleri kullanmaları açısından zorlayıcı olabilmektedir. Bu dönemde, 
hem bu becerilerin gelişmesine yardımcı olmak hem de bir yabancı dil öğrenmelerini sağ-
lamak için oyunların kullanımı en etkili ve eğlenceli yöntemlerden biri olabilir. Bu çalış-
mada, İngilizce öğretmen adaylarının, yabancı dil öğretiminde oyunların kullanılmasına 
ilişkin görüşlerinin neler olduğunu, yabancı dil öğretiminde kullanılabilecek oyunlar ko-
nusunda kendilerini yeterli görüp görmedikleri ve yabancı dil öğretiminde oyunlar konu-
sunda aldıkları eğitimi yeterli bulup bulmadıkları ve bildikleri oyunların neler olduğu be-
lirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın verileri, 34 öğretmen adayından (24 kadın, 10 erkek) 
6 açık uçlu soru kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmış-
tır. Öğretmen adaylarının %52,94’ü yabancı dil eğitiminde kullanılan oyunlar konusunda 
kendilerini yeterli görürken, %47,06’sı kendilerini yetersiz görmektedirler; %82,4’ü dil 
öğretiminde oyunları kullandıklarını ifade ederken, %44,1’i ise oyunlar konusunda aldık-
ları eğitimin yeterli olmadığını vurgulamışlardır.

Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Eğitimi, Oyunlar, İlköğretim
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FROM THE PROSPECTIVE TEACHERS’ POINT OF VIEW: GAMES IN 
FOREGIN LANGUAGE TEACHING

Abstract

The social skills of the students between the ages of 6 and 12 year develop rapidly. 
They learn collaboration and sharing, like games and competition, try to develop friend-
ships, are open to share their feelings with their friends and give more importance to team 
work. Thus, educating students at this age group could be demanding for the teachers in 
that they try various methods and techniques to have the students focused and motivated 
constantly. Using games could be one of the most effective and entertaining methods to 
help the students at this age group not only develop the skills mentioned above but also 
learn foreign language. In this very study, it was aimed to shed light on what the opinions 
of the prospective English teachers on using games in foreign language teaching, and find 
out whether they find themselves sufficient in games that can be used in foreign language 
teaching, whether they find the education they were given about the games used in for-
eign language teaching and what games they know. The data for the study were collected 
form 34 prospective English teachers (24 female, 10 male) with 6 open-ended questions. 
Content analysis was administered for the data analysis. While 52,94% of the prospec-
tive English teachers find themselves sufficient about the games to be used in foreign lan-
guage teaching, 47,06% of them stated that they were insufficient in using games. Be-
sides, although 82,4% of the prospective English teachers highlighted that they use games 
in their language teaching process, 44,1% of them underlined that the education they got 
about the games were not adequate.

Key Words: Foreign Language Teaching, Games, Primary Education
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Ülkemizde bir yabancı dili (İngilizce) öğrenme ya da öğretme süreci uzun süredir bir 
sorun olmuştur. Yabancı dil eğitiminde farklı yöntem ve teknikler kullanmak yerine eği-
timcilerin çoğunlukla dilbilgisi-çeviri yöntemini ve ülkemizde bulunan sınav sisteminden 
dolayı sınav odaklı bir eğitimi tercih etmeleri, öğrencilerin hedef dili öğrenmeye yöne-
lik yeterli güdüye sahip olmamaları gibi birçok etmen bu sorunun kaynakları olabilir. Bu 
olumsuz etmenlere rağmen, binlerce öğrenci liselerde yabancı dil bölümünü seçmekte ve 
her yıl yaklaşık 4200 öğrenci üniversitelerin yabancı dil (İngilizce) öğretmeni yetiştiren 
bölümlerine kayıt yaptırmakta ve İngilizce öğretmeni olarak mezun olmaktadırlar. Bu öğ-
renciler, dil bilgilerini ve becerilerini geliştirmek için neler yapmaktadırlar? Bu araştırmada, 
üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler ile 4. sınıf öğretmen adaylarının, yabancı dil 
bilgilerini geliştirmek ve dil seviyelerini korumak için neler yaptıklarının belirlenmesi ve 
benzerlik ve farklılıkları ortaya koyulması amaçlanmıştır. Çalışmanın verileri, 35 birinci 
ve 40 dördüncü sınıf öğrencisinden: “İngilizce dil bilginizi geliştirmek ve dil seviyenizi 
korumak için neler yapıyorsunuz?” sorusu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde 
içerik analizi kullanılmıştır. Elde edilen veriler sonucunda, yabancı dil bilgisini ve bece-
rilerini geliştirme yollarının dört beceri (Okuma, Yazma, Dinleme, Konuşma), dil bilgisi 
ve kelime başlıkları altında toplandığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Yabancı dil öğrenme, dil becerileri, dil gelişimi
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THE METHODS TO DEVELOP FOREIGN LANGUAGE KNOWLEDGE AND 
SKILLS: FROM THE STUDENT POINT OF VIEW

Abstract

Learning and Teaching a foreign language (English) has long been a problem in our 
country. That the educators mostly prefer the grammar-translation method and an-ex-
am-oriented education because of the national testing system instead of utilizing different 
methods and techniques in foreign language education, that the students lack the neces-
sary motivation to learn a foreign language and such could be the sources of this prob-
lem. Despite these negative factors, thousands of students choose foreign language fields 
in high schools and every year approximately 4200 students enroll in the departments 
where foreign language (English) teachers are trained and graduate from these depart-
ments as English teachers. What do these students do in order to improve their language 
knowledge and skills? In this study, it was aimed to find out what the newly-enrolled-in 
students and fourth-year teacher candidates do in order to develop and maintain their lan-
guage knowledge and skills and to present the similarities and differences of their choices. 
The data were collected from 35 first-grade students and 40 fourth-year students by an 
open-ended question “What do you do in order to develop your English level and main-
tain your level of English?” Content analysis was administered for the data analysis. The 
data obtained were evaluated under the headings of four language skills (reading, writ-
ing, listening, speaking), grammar and vocabulary.

Key Words: Foreign language learning, language skills, language development
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Denetim, belirlenen amaçlara ulaşabilmek için her örgütte uygulanması gereken bir 
yönetim sürecidir. Eğitim alanında yapılan denetimin öncelikli amacı öğretmenlerin mes-
leki olarak yetişmelerine katkıda bulunmak, onlara rehberlik etmek ve bunun sonucunda 
eğitimdeki başarı düzeyinin artmasını sağlamaktır. Bu durumda müfettişlerin üstlendik-
leri rol ve görevlerdeki yeterliklerinin artırılmasının öğretmenlerin geliştirilmesini olumlu 
yönde etkileyeceği söylenebilir (Kavas, 2005). Müfettişler neleri yaptığından çok yaptık-
larının karsısındakilerce nasıl algılandığını gözetmelidir. Müfettiş, çalıştığı personelle ra-
hat iletişim kurabilmek için onlara güven verebilmeli, onların sırlarını saklamalı onlarla 
görüşme ve gözlem esnasında empati kurmalıdır. Ayrıca rahat iletişim kurabilen, eğitsel 
tartışmalara katılan ve yönlendiren, değişen koşullara göre davranış geliştirebilen nitelik-
leri taşımalıdır (Başar, 2000). Teftiş sistemi, eğitimin bir kamu hizmeti olarak ele alınması 
ve eğitim kurumlarının yaygınlaşmasıyla çeşitli aşamalardan geçmiştir. İlköğretim düze-
yinde teftiş hizmetinin Tanzimat Döneminde başladığı görülmektedir. İlk kez 1846 tarihli 
“Sıbyan Mekatibi Hocaları Efendilere İta Olunacak Talimat” adlı bir yönetmelikte “Me-
katibi Muin” olarak ilkokullar müfettişliğinden söz edilmektedir. Bu dönemde teftiş hiz-
metlerinin Eğitim Kurullarının üyeleri tarafından yürütüldüğü görülmektedir. 1914 yılında 
maarif müdürlerinin görevlerini belirten bir tüzük yayınlanmıştır. Tedrisat-ı ibtidaiye Ka-
nun-u Muvakkati’nde ilköğretim müfettişlerinin ilkokul öğretmenlerini denetlemekle yü-
kümlü oldukları belirtilmektedir. 1923 yılında Maarif Müfettişleri Talimatnamesi ile ilk 
Tedrisat Müfettişlerinin Vazifelerine Dair Talimatname yayınlanmıştır. Maarif Müfettiş-
leri Talimatnamesinde, müfettişlik makamının kurulusu, müfettişlik görev ve yetkileri ile 
teftiş esasları açıklanmıştır. 1927 yılında yürürlüğe giren İlk Tedrisat Müfettişleri Yönet-
meliğinde müfettişlerin teftişe, öğretim ve yol göstermeye ve soruşturmaya ilişkin görev-
leri yer almaktadır. 1962, 1969 ve 1991’de çıkarılan yönetmeliklerde ilköğretim müfet-
tişlerinin görevleri, görevlerin nasıl yapılacağı açıklanmıştır (http: //rdb.meb.gov.tr/www/
turk-egitim-sisteminde-rehberlik-ve-denetimin-tarihsel-gelisimi/icerik/9). Türkiye’de mev-
cut denetim modeli, gereksinim odaklı değil, standart değerlendirme odaklıdır. Perfor-
mansı yeterli olsun veya olmasın, tüm kurum ve çalışanlar aynı standart süre ve şekilde 
değerlendirilmektedir. Müfettişler, yardım ve katkılarına gereksinim duyan kurum ve ça-
lışanlara daha fazla zaman ayırabilecek iken belli bir yeterliğin üstünde olan kurum ve 
çalışanları denetlemek için de zaman ve kaynak harcamaktadırlar (Aydın, 2009). Bir sis-
temin amaçlarına yönelik olarak çalışma durumunun değerlendirilmesi, sistemin bütün-
lüğü ve sistemden çıkan ürün için önem taşır. Sistemlerin alt sistemleri arasında bütün-
leşmenin sağlanması ve her birine amaçlar doğrultusunda bütünlüğü bozmadan rehberlik 
ve denetimin yapılması zorunludur. Sistemlerde bu hizmetin tümünü kapsayan sürece tef-
tiş ve hizmeti gören elemana müfettiş denilir (Uzel, 1991; akt. Taymaz, 2011). Müfettiş-
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lerin yönetmeliklerle belirlenmiş ve yerine getirilmesi gereken rolleri vardır. Oysa rolün 
davranış olarak gösterilmesinde kişiliğin etkisi büyüktür. Bu etki sonucu davranış, rol ve 
kişilik etkileşiminin işlevi olarak görülür (Başar, 2000: 36). Müfettişin oynadığı role iliş-
kin, birlikte çalıştığı öğretmenlerin algılarını bilmesi ve bu algılardan haberdar olması ge-
rekir. Öğretmenlerin algılarını dikkate almadan hazırlanan bir denetim programının engel-
lenme olasılığı büyüktür (Aydın, 2000: 73). Müfettiş, kendisinden beklenilen eylemleri 
yapmayı başaramazsa, teftiş görevlerini de başaramaz (Bursalıoglu, 1999: 129). Bu ça-
lışmada Türkiye Cumhuriyetinde eğitim yönetimi ve denetimi genel hatlarıyla özetlen-
miştir. Denetim, denetçi/denetmen/müfettiş kavramları, denetçi rol ve yeterlilikleri açık-
lanmıştır. Çalışmada doküman incelemesi yapılmıştır. İlgili kaynaklar –yasa, yönetmelik, 
kitap, belge- incelenmiş ve özgün alt başlıklarla yapılandırılmıştır.
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Sera gazları, hem doğal hem de insan kaynaklı (antropojenik) oluşan atmosfer bile-
şenleridir. Su buharı (H2O), karbondioksit (CO2), nitrojen oksit (N2O), metan (CH4) ve 
ozon (O3) dünyanın atmosferinde doğal olarak bulunan başlıca sera gazlarıdır. Atmosferde 
doğal olarak bulunmayan insan aktiviteleri sonucu ortaya çıkan sera gazlarının en önem-
lileri ise; hidrofluorokarbonlar (HFCs), perfluorokarbonlar (PFCs) ve kükürt heksafluo-
rid (SF6) gazlarıdır. Güneşten dünyaya gelen radyasyonun bir kısmı yeryüzü tarafından 
emilirken, kalan kısım tekrara atmosfere yansıtılır. Yansıtılan sera gazlarının bir kısmı sera 
gazları emilip, tutulur. Bu durum, doğal sera etkisine neden olur. Doğal sera etkisi, yer-
yüzünün ortalama sıcaklığının -18 oC’den 15 oC’ye yükseltir. Böylece yeryüzü, canlıla-
rın yaşamasına olanak sağlayacak sıcaklığa ulaşmış olur.

İnsanların çeşitli faaliyetleri neticesinde meydana gelen ve sera gazlarının atmosferde 
yoğun bir şekilde artması sonucunda yeryüzüne yakın atmosfer tabakaları ile yeryüzü sı-
caklığının yapay olarak artması süreci küresel ısınma olarak tanımlanır. Küresel ısınma, 
doğal etkiler neticesinde ortaya çıkabileceği gibi insan kaynaklı sera gazı salınımındaki 
artış sonucunda da oluşabilmektedir. Doğal sera etkisinin, yeryüzünü yaşanabilir sıcaklığı 
sağlamasına karşın artan sera etkisi, canlıların yaşamı üzerinde olumsuz etkilere neden ol-
maktadır. Bu durum, ülkeleri sera gazı emisyonunu azaltmaya yönelik ulusal ve ulusla-
rarası düzeyde önlemler almaya yöneltmiştir. Uluslararası düzeyde alınan önlemlerin ba-
şında, 1994 yılında yürürlüğe giren İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve 2005 yılında 
yürürlüğe giren Kyoto Sözleşmesi gelmektedir.

Çalışmada, 31 OECD ülkesinin 1995 ve 2015 yıllarına ait çeşitli sera gazı salınımları 
kümeleme analizi aracılığıyla incelenecektir. Analize dahil olan yıllar, verilerin erişilebi-
lirliklerine bağlı olarak, iklim değişikliğine yönelik önlemlerin alındığı zaman dilimleri 
dikkate alınarak tercih edilmiştir. Öncelikle her iki yıl için ayrı ayrı kümeleme analizi so-
nucunda ortaya çıkan ülke grupları değerlendirilecektir. Ardından yıllar itibariyle oluşabi-
lecek ülke grupları arasındaki değişikliklerin nedenleri araştırılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sera Gazı Etkisi, İklim Değişikliği, Kümeleme Analizi
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COMPARISON OF OECD COUNTRIES FOR GREENHOUSE RELEASES BY 
YEARS: A STATISTICAL ANALYSIS

Abstract

Greenhouse gases are both natural and anthropogenic atmospheric constituents. Water 
vapor (H2O), carbon dioxide (CO2), nitrogen oxide (N2O), methane (CH4) and ozone 
(O3) are the main greenhouse gases that found naturally in the Earth’s atmosphere. The 
most important greenhouse gases that are not naturally found in the atmosphere and based 
on human activities, are hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCs), and sulfur 
hexafluoride (SF6). While a part of the radiation coming from sun to earth is absorbed by 
the earth, the remaining part is reflected in the atmospher. Some of the reflected greenhouse 
gases are absorbed and held by the greenhouse gases. This causes the natural greenhouse 
effect. The natural greenhouse effect increases the average temperature of the earth from 
-18 oC to 15oC. Thus, the earth reaches the temperature that will enable living/survive.

Global warming is the process of artificially increasing the atmospheric strata of the 
earth and the earth’s surface temperature as a result of the various activities of the people 
and the increase of the greenhouse gases in the atmosphere intensively. Global warming 
can occur as a result of natural influences or as an increase in human-induced greenhouse 
gas emissions. Despite the fact that the natural greenhouse effect provides the livable tem-
perature of the earth, the increasing greenhouse effect causes negative effects on the life 
of the creatures. This has led countries to take national and international measures to re-
duce greenhouse gas emissions. The Framework Convention on Climate Change, which 
entered into force in 1994, and the Kyoto Convention, which entered into force in 2005 
are two of the most important measures taken at the international level.

In the paper, various greenhouse gas emissions from 31 OECD countries in 1995 and 
2015 will be analyzed through clustering analysis. Depending on the accessibility of the 
data, the years involved in the analysis were chosen taking into account the time of cli-
mate change measures. Firstly, country groups that emerging as a result of cluster analy-
sis for each of the two years will be evaluated. Then, the causes of the changes between 
the groups of countries that can occur between the two years will be investigated.

Key Words: Greenhouse Effect, Climate Change, Cluster Analysis
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Başlangıç düzeyi ses eğitimi, temel davranış ve kazanımların öğrenildiği bir süreçtir. 
Ses eğitiminde istenilen davranış ve becerileri öğrenciye kazandırmada öğrencinin sevi-
yesine uygun repertuvar seçimi önemlidir. Bu araştırmada, başlangıç düzeyi ses eğitimi 
ilkelerinin neler olduğuna değinilerek bu seviyede bir öğrencinin kazanması gereken te-
mel davranışlar ile uygun repertuvarın belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bir betimsel çalışma 
olup veriler, kaynak tarama yöntemi ve görüşme formu kullanılarak toplanacaktır. Uygun 
repertuvar seçimi için ses eğitimcilerine uygulanmak üzere bir görüşme formu hazırlana-
caktır. Çalışmada toplanacak veriler, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi ya-
pılarak incelenecektir. Elde edilecek bulgular doğrultusunda belirlenecek repertuvarın ses 
eğitimcilerine yol göstererek kaynak teşkil edeceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ses eğitimi, başlangıç düzeyi, repertuvar.
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REPERTOIRE SELECTION FOR INITIAL LEVEL IN AUDIO TRAINING

Abstract

Beginning level voice training is process in which essantial attitudes and learning is 
gainned. Making repertoire according to level of the students is important in voice train-
ing. It is aimed to review the principles of beginning level voice training and to deter-
mine the suitable attitudes an repertoire for beginning level students. Data will be collect 
with literature screening and questionnaire in this descriptive study. A questionnaire will 
be used to apply to voice trainners for choosing suitable repertoire. Data will be investi-
gate with document analysis. It is estimated that the repertoire which will be determined 
in this study, will be useful as a resource for voice trainers.

Key Words: Voice training, repertoire, music.
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İnsan sahip olduğu bedensel özellikleriyle ürettiği ses ve konuşma yetisiyle özgün bir 
dil ve iletişim becerisine sahiptir. Diğer canlılardan farklı olarak çevresiyle iletişim kurma 
ve kendini ifade etmede bu dilin olanaklarından yararlanır. Konuşma, insanoğlunun çev-
resiyle olan iletişimini sürdürebilmesi için en önemli gereksinimlerdendir.

Ses eğitiminde, güzel ve etkili konuşma için gerekli olan solunum ve konuşma organ-
larının uygun kullanımı ile sesin üretilmesine kadar olan tüm çalışmalar temel alınmak-
tadır. Konuşmada sesin üretilmesi, doğru nefes kullanılması ve konuşma organlarının ka-
tılımı ile harfleri ve heceleri birleştirerek konuşmak ses eğitimin alt basamaklarından biri 
olan artikülasyonun konusudur.

Anadolu halk kültüründe yer alan kısa, uyumlu, ritmik, söz dizisi olarak ikilemeler-
den ve yinelemelerden oluşan tekerlemeler, bireyin ve toplumun müzik eğitimi sürecin-
deki kültürel mirasının temel taşlarındandır. Tekerlemeler, müzik eğitiminde kültürel mi-
rası büyüten geliştiren kuşaktan kuşağa aktaran kendine özgü bir unsurdur.

Müzik eğitiminin bir boyutu olan ses eğitiminde tekerlemelerin kaynak olarak kulla-
nılması artikülasyona etkisi açısından önemlidir. Bu araştırma, betimsel bir çalışma olup 
veriler kaynak tarama yöntemi kullanılarak toplanacaktır. Araştırmada; ses eğitiminin öğe-
lerinden biri olan artikülasyon basamağına katkı sağlayacak tekerlemelerin tespit edilmesi 
amaçlanmıştır.

Bu araştırmada ulaşılacak veriler;
- İlköğretimde ve okul öncesi müzik eğitiminde kullanılan kitaplardan,
- Ses eğitimi kitaplarından,
- İnternet kaynakları aracılığıyla toplanacaktır.
Elde edilecek veriler ses eğitimine katkı sağlayacak basamaklara göre kategorize edi-

lecektir.

Anahtar Kelimeler: Ses eğitimi, tekerleme, boğumlanma, müzik.
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THE EFFECT OF RHYMES ON ARTICULATION IN VOİCE TRAINING

Abstract

Talking ability arising from the voice created with certain physical characteristics gives 
human an unique language and communication speciality. All processes between usage 
of voice organs and voice production which necessary for a clear and effective talking 
are essential for voice training.

Located in Anatolian folk culture, harmonious, rhythmic rhymes consist of the num-
ber of repetitions is one of the cornerstones of the cultural heritage in the individual and 
community music education process. Rhymes, enlarges the cultural heritage in music ed-
ucation and passes from generation to generation.

Rhymes is important to provide an effective voice training and education. This re-
search is a descriptive study. In this study, data will be collected using the method of lit-
erature. This study aimed to identify important rhymes for articulation.

Using rhymes as a resource in voice training which is apart of musical education, is 
important in aspect of effect an articulation.

Data will be collect from:
- The books of musical education for elementary or middle schools.
- The books of voice training.
- Internet resources.
Data will be categorized according to voice training steps.

Key Words: Voice training, rhyme, articulation, music.
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TOKAT YÖRESİ GELENEKSEL OYUNLARI ÜZERİNE BİR 
DEĞERLENDİRME

Yrd. Doç. Dr. Sevim GÜVEN

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

sevim.guven@gop.edu.tr

Oyun çocuk için hayatı tanıma ve yetişkin için ise bir eğlence aracıdır. Oyunlar zaman 
içinde değişime uğramıştır. Türk kültürün bir parçası olan geleneksel oyunlar zamanla unu-
tulmaya yüz tutmuştur. Bu çalışmanın amacı Tokat’ a ait geleneksel oyunları nitelikleri ve 
şiddet içeriği açısında incelenmektir. Çalışma kültür analizi deseni üzerine kurgulanmış-
tır. Çalışmada oyunlar yerel halkın görüşüne başvurularak tespit edilmiştir. Oyunlar ni-
tel araştırma veri çözümleme yöntemlerinden betimsel analiz yoluyla değerlendirilmiştir. 
Oyunlardan bazılarının isimleri, Kira taşıma, Gördüm, Arı oyunu, Toduk, Uçlama, Bana 
ateş ver, Kutulu Oyunu, Totuk, Çöte, Tandırımdır. Oyunlarda , sopa, ceviz, kemik, ip, taş, 
mendil, çivi, kemer gibi nesnelerin kullanıldığı gözlenmiştir. Oyunların çoğunda “EBE” 
karakterinin olduğu görülür. Oyunlarda ceza verme ve fiziksel şiddet uygulama gibi un-
 surların olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel, Çocuk, Oyun

EVALUATION ON TOKAT’S TRADITIONAL GAMES

Abstract

The game is a recreational tool for children, while for adults it is life recognition. The 
games have not changed over time. Traditional games, which are a part of Turkish culture, 
have been forgotten over time. The aim of this study is to examine the traditional games 
of Tokat in terms of their qualities and the content of violence. The study was designed 
on the basis of cultural analysis. In the study, games were determined by referring to the 
opinions of local people. Games were evaluated through descriptive analysis of qualitative 
research data analysis methods. Some of the names of the games “Kira taşıma, Gördüm, 
Bee game, Toduk, Uçlama, Give me fire, Kutulu , Totuk, Çöte, Tandırım”. In the games, 
objects such as sticks, walnuts, bones, ropes, stones, napkins, nails, belts were observed to 
be used. Most of the games it is seen that the character is “İT”. There are elements such 
as punishment and physical violence in the games.

Key Words: Traditional, Child, Game
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ UYGULAMA OKULU SÜREÇLERİNDE 
YANSITICI GÜNLÜK YAZMASI

Yrd. Doç. Dr. Sevim GÜVEN

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

sevim.guven@gop.edu.tr

Günlük tutma, yaşanılan deneyimi kayıt altına almanın en iyi yollarından biridir. Yan-
sıtıcı günlük yazma, öğrencinin karşılaştığı durumları yazılı doküman hâline getirdiğin-
den, yaşanan deneyimi tekrar hatırladığı, olaylar arasında ilişkiler kuran, deneyimi tekrar 
uygulama fırsatı oluşturan ve yeniden değerlendirildiğinde farklı fikirlerin harekete geç-
tiği yansıtıcı bir süreç içerir Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının tuttukları yansı-
tıcı günlüklerdeki, uygulama okulu süreçlerine ilişkin tespitlerini incelemektedir. Çalışma 
olgubilim deseni üzerine kurgulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, GOÜ Eğitim Fa-
kültesi, sınıf öğretmenliği programında öğrenim gören 19 ve pedagojik formasyon eği-
timi alan 9 öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcılar amaçlı örnekleme yoluyla belirlenmiştir. 
Araştırma 2016-2017 bahar döneminde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler, 12 hafta-
lık sürede yansıtıcı günlüklere yazılan yazılar aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın bul-
gularına göre, öğretmenlerin derslerini klasik yöntemlerle işledikleri, zaman zaman öğ-
rencilere fiziksel ve duygusal şiddet uyguladıkları, ilköğretim düzeyinde daha çok akıllı 
tahta üzerinden ders işlendiği, lise düzeyinde derslerin işlenişinde geleneksel yöntemlerin 
hakim olduğu, ancak uygulama süreçlerinin olumlu geçtiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelime: Uygulama Okulu, Yansıtıcı Günlük, Öğretmen Adayı
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REFLECTIVE JOURNAL WRITING IN TEACHER CANDIDATES 
APPLICATION SCHOOL PROCESSES

Abstract

Keeping a diary is one of the best ways to record the experience. Reflective diary 
writing involves a reflective process in which the learner brings back a written document 
describing the situations that the student is faced with, rethinking the experience, estab-
lishing relationships between events, creating opportunities for reapplication, and mov-
ing different ideas when reevaluated. The aim of this study is to examine the findings of 
the prospective teachers’ reflection on the practice school processes in reflective diaries. 
The study is based on the pattern of evolution. The study group consists of GOÜ Faculty 
of Education, 19 students in the classroom teacher program and 9 students in pedagog-
ical formation education. Participants were identified through purposeful sampling. The 
study was conducted in the spring of 2016-2017. The data were collected through inter-
views written in reflective diary for 12 weeks. According to the findings of the research, 
it has been reached that the teachers used classical methods of teaching their courses, ap-
plied physical and emotional violence to their students from time to time, had more classes 
on intelligent board at primary education level and traditional methods in teaching, it has 
been achieved that the traditional methods are dominant in the process of the courses at 
the high school level, but the application process is positive.

Key Words: Application School, Reflective Daily, Teacher Candidate
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SINIF EĞİTİMİ VE HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK 
İLE İLGİLİ KAVRAMLARA İLİŞKİN KULLANDIKLARI METAFORLAR

Yrd. Doç. Dr. Sevim GÜVEN

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

sevim.guven@gop.edu.tr

Yrd. Doç.Dr. Şahizer ERAYDIN

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

sahizer.eraydin@gop.edu.tr

Metafor bir kelimeyi başka kelimelerle ifade etme yoludur. Bazen kelimelerin yeter-
siz kaldığı durumlarda kişiler duygu, düşünce ve algılarını dış dünyaya metaforlar yo-
luyla aktarırlar. Bu çalışmanın amacı, sınıf eğitimi ve hemşirelik bölümü öğrencilerinin 
hastane, hemşire, hasta, doktor, hemşire, ölüm kavramlar ına ilişkin kullandıkları metafor-
larını tespit etmektir. Bu çalışmada, nitel araştırma desenlerinden araştırmanın doğasına 
uygun olan fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Çalışma grubunu 2014-2015 eğitim-öğre-
tim yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalında 
öğrenim gören 100 ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde öğrenim gören 
100 öğrenciden oluşmuştur. Katılımcılara hastane, hemşire, hasta, doktor, hemşire, ölüm 
kavramlarına ilişkin algılarını belirlemek amacıyla, “ ......... gibidir. Çünkü .........” ifadesi-
nin yer aldığı yarı yapılandırılmış form dağıtılarak yalnızca bir metafor üzerinde yoğun-
laşarak düşüncelerini aktarmaları istenmiştir. Çalışma sonunda elde edilen veriler içerik 
analizine uygun olarak çözümlenmiştir. Katılımcıların hastane kavramına ilişkin, kalaba-
lık, işkence, çile, yuva metaforunu, hasta kavramına ilişkin, çocuk, yardıma muhtaç in-
san, çaresizlik metaforlarını, doktor kavramı için, ilaç derman, tamirci, kurtarıcı, hemşire 
kavramı için, abla, acı, melek, sabır, yardımcı, canavar metaforlarını, ölüm için ise, uyku, 
kavuşma, karanlık metaforlarını yoğun olarak kullandıkları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Metafor, Sağlık, Sağlık Kurumu
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METAPHORS OF USE ON THE CONCEPT OF HEALTH CONCEPTS IN 
CLASSROOM EDUCATION AND NURSING STUDENTS

Abstract

Metaphor is the way to express a word in other words. Sometimes when words are in-
adequate, people transmit emotions, thoughts and perceptions to the outside world through 
metaphors. The aim of this study is to determine the metaforth of classroom education and 
nursing students’ use of the concepts of hospital, nurse, patient, doctor, nurse and death. 
In this study, the phenomenological design, which is appropriate for the nature of the re-
search from qualitative research designs, is used. The study group consisted of 100 stu-
dents studying in Gaziosmanpaşa University, Faculty of Education, Department of Class-
room Education, and Department of Nursing, Faculty of Health Sciences in 2014-2015 
academic year. In order to determine the perceptions of participants, hospitals, nurses, pa-
tients, doctors, nurses, deaths, the semi-structured form of “.........” They are required to 
concentrate on the metaphor and convey their thoughts. The data obtained at the end of 
the study were analyzed in accordance with the content analysis. Participants were found 
to use metaphors extensively, about the concept of hospital, crowd, torture, sickness, nurs-
ing metaphor, patient concept, child, helpless person, helplessness metaphor, for the doc-
tor’s concept, medication, repairman, rescuer for the concept of nurse, slaves, pain, angel, 
patience, helper, monster metaphor for death, sleep, reunion, darkness.

Key Words: Metaphor, Health, Health Institution
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TÜRK HALKLARININ TİCARİ İLİŞKİLERİ VE KÜLTÜRLERİNİN 
KAVUŞMASINDA ESAS AMİL:

GEÇMİŞDEN BUGÜNE “BÜYÜK İPEK YOLU”

Sevinc QASIMOVA

Bakü Devlet Üniversitesi

qasimovasevinc@mail.ru

“Eski İpek yolu” Avrupa ve Asya arasında ticari-ekonomik ve kültürel ilişkilerin sağ-
lanmasında önemli bir role sahib olmakla yanaşı, Türk halklarının ekonomik, siyasi ve 
kültürel gelişimine de büyük etki göstermiştir. Antik tarihçiler, ortaçağ coğrafişünas gez-
ginler ticaret yollarının adlarını çekmekle Büyük İpek yolunun önemini ve Türklerin belli 
dönemlerde bu yola kontrol etmesinden bahs etmişlerdir. “Eski İpek Yolu” nun geçtiği 
güzergâhlar açıkça gösterir ki, Türk halklarının “İpek yolu”nun çalışmasında önemli rolü 
olmuş, yeni imparatorluklar arasında “İpek yolu” na ulaşabilmek uğruna savaşlar, Sakit 
okeandan Karadeniz’e kadar arazi Türk Hakanlığı’nın, Selçuk sultanlığının nezaretinde 
olmuş bu yol aynı zamanda iletişim dilinin türk dili olmasına da tanıklık etmiştir. Yakut-
lardan başka Türk halklarının hepsi “Büyük ipek yolu” unda aktif yer aldığını dikkate ilet-
mekle, makalede dünyanın kara ve deniz yollarının tasvirini ve coğrafi koordinatlarını çok 
cüzi hatalarla sunan Yunan bilgini Klavdi Ptolomeyin (70-147) bu yolun görüntüsü verme-
siyle farklı tarihsel dönemlerde bu yoldan hangi amaçlarla kullanılmasına dikkat çekilecek, 
Büyük İpek yolunun ilerici öneminden ve bunun savaşa sevk edilen devletlerin tarihinde 
oynadığı rolden bahıs edilecektir. Aynı zamanda Büyük Selçuklu ve Moğol devletlerinin 
büyük ipek yolu ile yaptıkları ticaret, onun gelişmesi, Safevi ve Osmanlı Devleti ile iliş-
kileri fonunda ipek yolu meselelerine ve nihayet hangi faktörlerin Büyük İpek yolunun 
önemini itirlmesine neden olduğuna açıklık getirilecektir. Büyük İpek yolunun dünya ta-
rihine verdiği incilerin nasıl interpretasiya olunduğunu, Doğu ve Batı arasında çok yönlü 
ilişkilerin yaranmasındakı rolünü, nihayet, yirminci yüzyılın sonlarında Sovyetler Birli-
ği’nin çöküşü, Sovyetler döneminde Türk halklarının yakınlaşmasına konulan yasakların 
ortadan götürülmesile Türk halklarının ekonomik, bilimsel-kültürel ve diğer alanlarda iliş-
kilerinin genişlemesi ve günümüzde ilişkilerin bir yönünü de TRACECA programı çer-
çevesinde genişleyen ulaşım-ekonomik, bilimsel-kültürel ilişkiler çerçevesinde geliştiğine 
dikkat edilecek, günümüzde büyük İpek Yolu’nun restorasyonu yönünde en büyük pro-
jelerden bahıs edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Eski İpek Yolu, Klavdi Ptolomey, Türk Hakanlığı, Ticari ilişkiler
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THE MAIN PRINCIPLE BEHIND THE DEVELOPMENT OF COMMERCIAL 
AND CULTURAL RELATIONS BETWEEN TURKISH NATIONS:

“THE GREAT SILK ROAD” FROM PAST TO TODAY.

Abstract

“Ancient Silk Road” has an important role in providing commercial-economic and 
cultural relations between Europe and Asia, and has also made a great impact on the eco-
nomic, political and cultural development of the Turkish people. Antique historians, me-
dieval geographical travelers have talked about the importance of the Great Silk road by 
mentioning the names of trade routes and the fact that the Turks control this road at cer-
tain times.

The routes of the “Old Silk Road” clearly show that the Turkish people have played 
an important role in the study of the “Silk Road”, waging for the “Silk Road” among the 
new empires, the land from Pacific ocean to Karadeniz, the Turkish Khanate and the Sel-
juk Sultanate. This path which has been under the supervision also witnessed the fact that 
the language of communication was the Turkish language. Cladius Ptolemy (70-147), the 
Greek knowledge of the world, which presented the world’s land and sea routes and the 
geographical coordinates in a very small number of mistakes, conveyed the image of this 
road in all the other Turkic peoples other than Yakuts and the role played by the progres-
sive significance of the Great Silk Road and the history of the states that have been re-
ferred to war will be witnessed in tbe article. At the same time, the trade that Great Seljuk 
and Mogol did in the Great Silk Road and its development will be depicted. The relation-
ship between Safavid and the Ottoman Empire about the silk road, factor behind degra-
dation of importance of the Great Silk road will also be discussed. Finally, the collapse 
of the Soviet Union at the end of the twentieth century, the removal of the prohibitions 
on the convergence of the Turkish peoples in the Soviet era, lead to the development of 
thethe economic, scientific-cultural and other aspects of the Turkish peoples’. It is import-
ant to note that the expansion of relations in the fields and one aspect of relations today 
also develop within the framework of the TRACECA program in the context of the ex-
panding transportation-economic, scientific-cultural relations.

Key Words: Ancient Silk Road, Claudius Ptolemy, Turkish Khanate, Trade relations
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ZİHİN ENGELLİ RESSAM MUHAMMET YALÇIN’IN
ESERLERİNİN SANATSAL NİTELİKLER AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Sibel ADAR CÖMERT

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Resim-İş Öğretmenliği Bölümü

sibeladar03@gmail.com

Resim bireyin iç dünyasının yansıtan, duyguların, düşüncelerin, hayal dünyasının ha-
yat bulduğu, en yalın, en etkili ve en kolay ifade biçimlerinden birisidir. Düşüncelerin re-
simle ifade edilmesi özellikle çocuklarda daha fazla önem kazanmaktadır. Kişilerin kendi-
lerini daha kolay ifade etmelerine yardımcı sözsüz bir dil olan resim, sözlü olarak iletişim 
kurmakta güçlük çekilen zihin engelli bireyleri tanımada da oldukça etkili bir yol olarak 
kullanılmaktadır.

Muhammet Yalçın, yüzde 70 zihin engelli olan ve konuşamayan genç bir ressamdır. 
27 yaşındaki Muhammed’in gelişim yaşı 6 yaş seviyesindedir. Ailesi Çağdaş Özel Eğitim 
Uygulama Merkezinde 1 yıl resim eğitimi aldırmıştır. Zihinsel engelli ressam Muhammed 
Yalçın’ın resim sevgisine, ailesi maddi imkânsızlıklar nedeniyle tuval yetiştirememiştir. 
Bunun üzerine Muhammed yaşadıkları evin iç ve dış duvarlarını kendine has tarzı ve fi-
gürleriyle boyayarak sanat eserine çevirmiştir. Ressam Harun Antakyalı tarafından keşfe-
dilen Muhammed, Harun beyin teşvikiyle okulun kantin duvarlarına resim yaparak sergi 
açmış, bu başarısıyla yaşından dolayı eğitimi sona erdirilen Muhammet okula tekrar da-
vet edilmiştir. Dünyada sayılı zihinsel engelli ressamlar arasındadır.

Eserlerinde rengi canlı ve berrak kullanmasıyla dikkati çekmektedir. Tuvalin her ala-
nını dengeli bir şekilde ve dolu dolu kullanan Muhammet’in resimlerinin genel konusunu 
insan figürleri, çiçekler ve değişik hayvan figürlerinin yer aldığı kurgusal kompozisyon-
lar oluşturmaktadır.

Araştırmada bir veya daha fazla vakanın yoğun ve detaylı bir tanımı ve analizi olarak 
tanımlanan durum/vaka çalışması kullanılmıştır. Araştırma verileri ressamın resimlerin-
den oluşmaktadır. İlgili web sayfalarından seçilen resimler konularına göre figüratif, so-
yut, manzara, kurgusal olarak gruplandırılarak değerlendirilmiştir. Her gruptan 3 örnek in-
celenmek üzere alınmıştır. Bu gruplanan resimler 2 uzman tarafından oluşturulan sanatsal 
düzenleme elemanları ve ilkeleri açısından değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Zihin Engelli Ressam
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MUHAMMET YALCIN
VALUABILITY FOR ARTISTICAL QUALITY OF WORKS

Abstract

The painting is one of the simplest, most effective and easiest expressions of emo-
tion, thought, life of the imagination world that reflect the inner world of the individual. 
The outlook of ideas is especially important for children. Use pictures as a non-verbal 
language to help users express themselves more easily, or a group of people with mental 
disabilities who have difficulty communicating verbally.

Muhammet Yalçın is a young painter with 70 percent of the disabled and unable to 
speak. At the age of 27, Muhammad’s developmental age is at the age of six. His family 
has been educated for 1 year at the Contemporary Special Education Application Center. 
Muhammed Yalçın’s paintings of mental retardation did not grow canvas for his love, due 
to financial impossibilities. He then painted the inside of the walls and the outer walls of 
Muhammad for painting because he lived in them. Muhammad, discovered by the painter 
Aaron Antakyalı, opened an exhibition by painting on the canteen walls of the school 
with the encouragement of Harun bey, and this success is invited again to the Muham-
met school, whose education has been terminated due to its age. He is one of the few art-
ists with mental disabilities in the world.

In his works, the color is vivid and clear and attracts attention. In order to balance and 
use every aspect of the Tuvalu, Muhammad’s paintings have been created in places where 
human figures, flowers and shapes are shaped.

The intensity of the examination or more of the case, and a detailed description and 
content of the situation / case study were used. Research data. The pictures selected on 
the related web pages were evaluated as figurative, abstract, landscape, fictional accord-
ing to their subjects. Three samples from his group were taken for examination. These 
grouped pictures were evaluated within the scope of artistic arrangement elements and 
principles created by 2 experts.

Key Words: Mentally Handicapped Artist
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EĞİTİM UYGULAMA OKULU II. KADEME GÖRSEL SANATLAR 
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Resim bireyin iç dünyasını yansıtan, duyguların, düşüncelerin, hayal dünyasının hayat 
bulduğu, en yalın, en etkili ve en kolay ifade biçimlerinden birisidir. Düşüncelerin resimle 
ifade edilmesi özellikle çocuklarda daha fazla önem kazanmaktadır. Kişilerin kendilerini 
daha kolay ifade etmelerine yardımcı sözsüz bir dil olan resim, sözlü olarak iletişim kur-
makta güçlük çekilen zihin engelli bireyleri tanımada da oldukça etkili bir yol olarak kul-
lanılmaktadır. Eğitim uygulama okulları genel eğitim programlarından yararlanamayan 
zihin engelli çocukların devam ettikleri ağırlıklı olarak temel yaşam becerileri ve işlevsel 
akademik becerilere odaklanan programların uygulandığı kurumlardır.

Çocuklar duygu ve düşüncelerini ve olaylara karşı tepkilerini resimle ifade etmeyi, 
konuşarak ifade etmekten daha kolay ve severek gerçekleştirirler. Aynı şekilde, yoğurma 
maddeleriyle, artık malzemelerle çalışarak, duygusal doyum sağlayabilirler. Eğitim uygu-
lama okulunda görsel sanatlar dersi kapsamında yürütülen çalışmalar, bireylerin bilişsel, 
duyuşsal ve psiko-motor gelişimine oldukça büyük katkı sağlamaktadır. Ayrıca yürütülen 
çalışmalarla mutluluk, heyecan, haz, vb. gibi duyguların yanı sıra öğrencilerin ortaya çı-
kardığı ürünler ile özgüvenleri artarak başarabileceklerine olan umutları güçlenmektedir. 
Resim çalışmaları, el, bilek ve parmak kaslarının kuvvetlenmesine, daha koordineli ha-
reket etmesine ve el-göz koordinasyonunun, geliştirilmesine yardımcı olmalıdır. Bu ders 
ile ilgili etkinliklerde, kaba hareketlerden (kâğıt koparma vb.) daha ince hareketlere (kâ-
ğıdı çizgiden kesme vb.) doğru bir yol izlenmelidir. Görsel sanatlar dersinde öğrencinin 
işi nasıl yaptığı, nasıl sonuçlandırdığı, kullandığı araç gereçleri nereden sağladığı, vb. ko-
nularda bol bol konuşturularak dil gelişimine de katkıda bulunulabilir. Görsel sanatlar der-
siyle ilgili teorik bilgiler çalışmalar sırasında verilerek, dersler sıkıcı ve monoton olmaktan 
kurtarılmalıdır. Her çocuk yaptığı çalışmaların sergilendiğini görmekten büyük haz duyar. 
Bu nedenle çalışmalarının sergilenmesine önem verilmelidir.

Görsel sanatlar eğitiminin zihin engelli bireylerin eğitimine sağladığı katkı çağdaş özel 
eğitim anlayışı içerisinde giderek yaygınlaşmakta ve dünyada bu olgu her geçen gün ken-
dini biraz daha fazla göstermektedir. Ancak ülkemizde zihin engelli bireyler ve görsel sa-
natlar alanıyla ilgili eğitimlere verilen önem son yıllara kadar fazla bir gelişme gösterme-
miştir. Son dönemlerde bu alandaki gelişmelerin hız kazanması, insanların özel eğitime 
olan ilgilerinin artması ve bu alanda yapılan çalışmaların sınırlı sayıda olması bu alanda 
yapılan çalışmaları artırmaya yönelik de hız kazandırmıştır. Bu araştırma 25.01.2015 ta-
rihinde kabul edilen ‘Ortaokul ve Özel Eğitim Uygulama Merkezi (Okulu) Kademe II’de 
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Öğrenim Gören 8. Sınıf Öğrencilerinin Resim Çizme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açı-
sından Karşılaştırmalı Olarak Analizi’ başlıklı doktora tez çalışmasından elde edilen ve-
rilerden faydalanılarak oluşturulmuştur. Özel Eğitim Uygulama Merkezi (Okulu) Kade-
me-II’de öğrenim gören 14 yaş grubu (8.sınıf) öğrencilerin bir dönem boyunca (14 haftalık 
) 28 ders saati yapmış olduğu uygulama çalışması sonucu yapılan çalışmaların, özel eği-
tim programı içerisinde yer alan ‘öğretimsel amaçlar performans değerlendirme formları’ 
ile değerlendirilmesi, araştırmacının kendi gözlemleri ve nitel araştırma yöntemleri içe-
risinde yer alan doküman analizi yöntemi ile sonuca ulaşılmıştır. Bu araştırma, Eğitim 
Uygulama Okulu II. Kademe’de yer alan öğrencilerin eğitiminde görsel sanatlar eğitimi 
dersinin yeri, önemi ve gerekliliği, öğrenciler üzerindeki etkileri ve yeterliklerinin belir-
lenmesi ve bu alanda yapılabilecek yeni çalışmalara ışık tutması açısından da önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Görsel sanatlar, özel öğretim, eğitim uygulama okulu

THE ASSESSMENT OF THE PROFICIENCY OF TRAINING PRACTICE 
SCHOOL SECOND GRADE VISUAL ARTS EDUCATION ON STUDENTS IN 

TERMS OF EDUCATIONAL ATTAINMENT

Abstract

The painting is one of the simplest, most effective and easiest expressions of emotion, 
thought, life of the imagination world that reflect the inner world of the individual. The 
outlook of ideas is especially important for children. Use pictures as a non-verbal lan-
guage to help users express themselves more easily, or a group of people with mental dis-
abilities who have difficulty communicating verbally. Schools of practice are institutions 
in which children with mental retardation who are not able to benefit from general edu-
cation programs are subjected to programs that focus on the emphasis on basic life skills 
and functional academic skills.

Children choose their reactions to meet their emotions and thoughts and events, and 
by speaking, they perform more easily and lovingly. In the same way, kneading materials 
can provide emotional satisfaction by working with materials. The studies carried out in 
the visual arts course at the training application school provide a great contribution to the 
development of the individual’s cognitive, affective and psycho-motor skills. At the same 
time to carry out the work of happiness, excitement, pleasure, etc.. As well as emotions, 
it strengthens hopes that students will succeed in increasing their self-confidence with the 
products they emerge. Painting exercises help to strengthen the hand, wrist and finger 
muscles, to move more coordinated, and to improve hand-eye coordination. In activities 
related to this lesson, a correct course should be followed for rough movements (paper 
breaks, etc.), thinner movements (paper cuts, etc.). In the course of visual arts, how do the 
students do the work, how they finalize it, where they use the tools they use, and so on. 
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It can also contribute to language development by making plenty of conversations. Theo-
retical knowledge about visual arts lesson should be saved from working time, word bor-
ing and monotone. I love him, he’s also exhibited his big kids. For this reason, it should 
be emphasized that their work is exhibited.

The contribution of visual arts education to the education of mentally handicapped in-
dividuals is becoming increasingly widespread in the context of contemporary special ed-
ucation, and this phenomenon in the world shows itself more and more every day. How-
ever, the importance given to the education of mentally handicapped individuals and the 
field of visual arts in our country has not improved much in recent years. The recent ac-
celeration in the developments in this area, the increase in the number of people with spe-
cial education, and the limited number of studies on this area have also accelerated the in-
crease in work done in this area.

This research was made by using the data obtained from the doctoral dissertation study 
titled ‘Comparative Analysis of Drawing Skills of 8th Grade Students at Level II in Sec-
ondary School and Special Education Application Center (School) Level II Accepted on 
25.01.2015’. Special Education Implementation Center (School) In the application study 
that the 14th y ear group (8th grade) students who are studying in Level-II have made 
28 lessons during one semester (14 weeks) Performance evaluation forms’, the research-
er’s own observations and the document analysis method included in the qualitative re-
search methods. This research was conducted at the School of Education Application II. 
It is also important in terms of the location, the importance and necessity of the visual arts 
education course in the education of the students in the tier, the determination of the ef-
fects and competences on the students and the new studies that can be done on this field.

Key Words : Visual arts, special education, school of education application
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ÇOK YÖNLÜ BİR YAZI MAKİNESİ: ÇEVİRMEN, ŞAİR, YAZAR AFİF OBAY

Yrd. Doç. Dr. Sibel BULUT

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

sibelbulut@ohu.edu.tr

Kaynaklardan yaşam öyküsü ile ilgili olarak herhangi bir bilgiye erişemediğimiz Afif 
Obay, Cumhuriyet dönemi yazınında hem çeviri sahasında eser vermiş hem de telif eser-
ler kaleme almış; ancak bugüne dek hiçbir çalışmaya konu olmamış, gölgede kalmış bir 
sanatçıdır. Afif Obay, Batı edebiyatından çevirilerin önemsendiği ve hız kazandığı bir dö-
nemde pek çok önemli eseri dilimize kazandırmıştır. Racine’in Phaidra’sı, Moliére’in 
Zorla Evlenme’si, August Strindberg’in Düş Oyunu adlı eseri, Gérard De Nerval’in El 
Desdichado’su, Andre Gide’in Dar Kapı’sı, J. J. Rousseau’nun İtiraflar’ı Obay’ın çevir-
diği eserler arasındadır. Ayrıca Henry Troyat’ın Dostoyevski biyografisi ve Edouard May-
nial’ın Maupassant’ın Hayatı ve Eserleri adlı inceleme eserini de çevirerek Batı edebiyatı-
nın önemli monografi çalışmalarını da dilimize aktarmıştır. Bu önemli çevirilerin yanında 
hemen hemen edebi türlerin her birinde kalem oynatmış olan Obay’ın Ölmeyen Saatler 
(1936) adlı bir şiir kitabı; Fatmacık (1936) ve Büyükbabamın Pireleri (1949) adlı çocuk 
tiyatrosu eserleri; Panik (1942) adlı bir romanı; Kefil (1960) adında bir radyofonik bir pi-
yesi; Mırnav adlı bir opereti vardır. Bildirimizin amacı, edebiyatımızın gün yüzüne çıka-
mamış bu önemli kalemini ve eserlerini tanıtmak, edebiyat tarihimizdeki yeri ve önemini 
ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: Afif Obay, çeviri, Cumhuriyet dönemi edebiyatı
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A PROLIFIC WRITING MACHINE:
TRANSLATOR, POET, WRITER AFİF OBAY

Abstract

Afif Obay, who we could not access any information about the his life story from the 
sources, he both translated many Works and wrote his own books during the Republican 
period but it is an artist who has remained in the shadows that has not been subject to 
any work until now. Afif Obay, has translated many important works into our language 
at a time when it is important to be translated from Western literature and gain momen-
tum. Racine’s Phaidra, Moliére’s Le Mariage forcé, August Strindberg’s A Dream Play, 
Gérard De Nerval’s El Desdichado, Andre Gide’s The Narrow Door, Confessions of J.J. 
Rousseau it is among the translated works of Obay. He also translated some important 
monographs of Western literature for example Henry Troyat’s Dostoyevsky and Edouard 
Maynial’s Maupassant’s Life and Works. In addition to these important translations he 
has worked on almost every literary genres. He wrote a book of poetry called Ölmeyen 
Saatler (1936); children’s theater works of Fatmacık (1936) and Büyükbabamın Pireleri 
(1949); a novel called Panik (1942); A radiophone theatre, called Kefil (1960) and an op-
eretta called mırnav. The purpose of this work is to make known this important author of 
our literary and introduce his works.

Key Words: Afif Obay, translation, Republican period litarature
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ESKİÇAĞDA İPEK YOLUNUN ANADOLU GÜZERGÂHINDA BAKIR 
TİCARETİ

Dr. Suzan AKKUŞ MUTLU

Nevşehir Hacı Bektaş Veli üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

suzan.akkus@nevsehir.edu.tr

Çin’den başlayarak Anadolu ve Akdeniz aracılığıyla Avrupa’ya uzanan en önemli ti-
caret yollarından birisi olan İpek Yolu bir ticaret güzergâhı olmasının yanı sıra doğunun 
farklı dini inanç ve kültürlerinin batıya aktarılmasında da büyük rol oynamıştır. Dolayısıyla 
İpek Yolu’nun günümüz medeniyetlerinin şekillenmesinde de önemli katkıları olmuştur.

M.Ö. II. Bin yılda Anadolu’nun zengin maden yatakları, kalaya duyulan ihtiyaç ulus-
lararası ticaretin hız kazanmasını sağlamıştır. Anadolu’ya gelen Asurlu tüccarlar İpek Yo-
lu’nun Anadolu’daki güzergâhında yer alan Kayseri ilimize 25 km. mesafedeki Kültepe 
şehri merkez olmak üzere ticaret yapmaya başlamışlardır. Paranın icadından ve yaygın 
bir şekilde kullanımından önce ticaret takas usulüyle olduğu gibi çeşitli madenler üzerin-
den de ödeme yapıldığı Anadolu’nun ilk yazılı belgeleri olan Kültepe Tabletlerinden an-
laşılmaktadır. Genel olarak gümüş üzerinden ödeme yapılmakla birlikte bakır madeni de 
ödeme yapmak için kullanılmıştır. Ayrıca çivi yazılı belgelerden, tüccarların Anadolu’da 
geçtiği yollar ve köprüler için Anadolu’nun yerli krallarına vergi ödemek zorunda olduk-
ları ve bu ödemelerin de zaman zaman bakır ile yapıldığı anlaşılmaktadır.

Bakır madeni aynı zamanda kalay ile karıştırılıp tunç madeninin elde edilmesinde 
kullanıldığı için de eskiçağ toplumları açısından büyük önem taşıyordu. Anadolu zengin 
bakır yataklarına sahip olması nedeniyle cazibe kaynağıydı. Bakırdan yapılan ve günlük 
hayatta kullanılan malzemeler ve çeşitli sanat eserleri de ticareti yapılan önemli mallar 
arasında yer almaktaydı.

Biz bu çalışmamızda arkeolojik bulgular ve çivi yazılı belgeler ışığında tarihi İpek Yo-
lu’nun Anadolu güzergâhında yapılan bakır ticaretini inceleyeceğiz.

Anahtar Kelimeler: Eski Anadolu, Ticaret, Bakır, İpek Yolu.
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COPPER TRADE IN ANATOLIAN ROUTE OF THE SILK ROAD IN 
ANCIENT TIMES

Abstract

The Silk Road, which is one of the most important trade routes starting from China 
and extending to Anatolia and the Mediterranean via Europe, has played a major role in 
transferring different religious beliefs and cultures of the East to the West as well as be-
ing a trade route. Therefore, the Silk Road has also been an important contributor to the 
shaping of today’s civilizations.

In 2000 B.C., the rich mineral deposits of Anatolia and the need for tin caused the 
international trade to accelerate. The Assyrian merchants who came to Anatolia started 
to trade especially in Kültepe province, which was located on the route of Silk Road in 
Anatolia, 25 km away from Kayseri. It is understood from the cuneiforms of Kültepe, 
the first written documents of Anatolia, that payment was made through various metals 
as was the case in bartering before the invention and widespread use of money. In gen-
eral, silver was the main currency, yet, copper mine was also used for payment. In addi-
tion, it is understood from the cuneiforms that the merchants had to pay tax to the local 
kings of Anatolia to transport on the roads and bridges in Anatolia, and these payments 
were made with copper from time to time.

Since the copper mine was also mixed with tin and used to obtain the bronze mine, it 
was of great importance for ancient societies. Anatolia was a source of attraction because 
of its rich copper deposits. Materials made from copper and used in daily life and various 
art works were also among the important commodities that were traded

In this study, we will examine the copper trade in the Anatolian route of the historical 
Silk Road in the light of archaeological findings and cuneiforms.

Key Words: The Ancient Anatolia, Trade, Copper, Silk Road.
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KUR’AN’DA ŞER’İ, HİSSİ VE AKLİ HAŞİR ÖRNEKLERİNİN KELAM 
BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Yrd. Doç. Dr. Süleyman KOYUNCU

Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi

koyuncusuleyman@hotmail.com

Farklı dinlere mensup da olsa, inanan insanların akıllarını en çok meşgul eden husus, 
öldükten sonra dirilme olgusudur. Haşir olgusunu bu denli merak unsuru yapan durum, 
imana müteallık bir mesele olması sebebiyle daha iyi bilinen müşahede yani görsel alanın 
ispat yöntemiyle ele alınamıyor olmasıdır. Hz. İbrahim (a.s.), haşirle ilgili imanını müşa-
hede âleminin hakikatleriyle varlık düzeyinde aklen ve hissen kavramak istemiştir. Mü-
fessirler de, haşirle ilgili şer’î, hissi (görsel) ve aklî ayetleri ele almış, tefsir yöntemi ola-
rak gaybî bir mesele olan haşri, şehadet âlemindeki benzer olaylarla akla yakınlaştırmaya 
çalışmışlar, toplumların ahlakî, ilmî ve beşerî ilişkilerdeki seviyelerinin yükselmesini de 
hedeflemişlerdir. Biz de bu çalışmamızda, haşir meselesinin sadece semiyattan olmadığını, 
görsel boyutta da anlayışlara yakınlaştırmanın mümkün olduğunu göstermeye çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Haşr, Ahiret, İman, Ceza, Mükâfat.
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CONSIDERATION OF SHARIA, SENTIMENTAL NAMELY VISUAL AND 
MENTAL RESURRECTION CASES IN KORAN IN TERMS OF KALAM 

SCIENCE (WORD)

Abstract

Even if people are the member of various religion, posthumous resurrection phenom-
enon is the most preoccupying point for believers. The reason why coming together phe-
nomenon in the last judgment has become object of curiosity is that it is unable to be ad-
dressed by the way of proof of visual area namely well-known sight due to the fact that 
it is concerning to faith. Prophet Abraham certainly believed resurrection and desired to 
upgrade his faith with sight universe truthsmentally and tactually. Glossators have dealt 
with sharia, sentimentalnamely visual and mental verses of Koran which refer resurrec-
tion after death and tried to explain it based upon their own scholarly knowledge. Also 
they tried to increase moral, scientific, humane levels of the societies. With this study, we 
will try to show that it is possible to rationalize gathering is not only based on faith but 
also bases on visual dimension within the scope of opinions concerning topic by ‘nass’ 
and scholarly people.

Key Words: Hasr, After death, Faith, Punishment, Reward.
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BİR ÜNİVERSİTEDE ÇALIŞAN KADINLARIN SERVİKAL KANSER VE 
‘’PAP SMEAR’’ TESTİNE İLİŞKİN BİLGİ, İNANÇ VE DAVRANIŞLARI

Aynur KIZILIRMAK*, Semra KOCAÖZ**

*Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi,

Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü,

aynur268@gmail.com

**Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi,

Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü

semrakocaoz@hotmail.com

Amaç: Bu çalışma bir üniversitede çalışan kadınların servikal kanser ve ‘’pap smear’’ 
testine ilişkin bilgi, inanç ve davranışlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Materyal ve Metod: Tanımlayıcı özellikte olan bu çalışma, bir üniversitenin merkez 
yerleşkesinde Haziran 2017-Ağustos 2017 tarihleri arasında araştırmanın sınırlılıklarına 
uyan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 101 kadın ile yapılmıştır. Çalışmaya bekar ka-
dınlar dahil edilmemiştir. Veriler, Tanımlayıcı Form ve Rahim Ağzı Kanseri ve Pap Smear 
Testi Sağlık İnanç Modeli (RAKPSTSİM) Ölçeği kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemi 
ve hazırlanan online form ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzde, ortalama, 
standart sapma, ki kare, Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Çalışma öncesinde etik ku-
rul ve kurum izni alınmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılan kadınların, yaş ortalaması 35.53±5.82, %58.4’ü lisansüstü 
öğrenime sahip olduğu, %56.4’ü akademik personel, %93.1’i evli olduğu tespit edilmiş-
tir. Kadınların %88.1’i daha önceden jinekolojik muayene olduğu, %85.1’ pap smear tes-
tini duyduğu, %26.7’sinin pap smear testi hakkında bilgi almadığı, %31.7’sinin pap smear 
testini yaptırmadığı, pap smear testi yaptırmayanların %77.4’ünün rahatsızlık yaşama-
dığı ve önemsemediği gerekçesiyle yaptırmadığı, pap smear testi yaptıranların%39.7’si-
ninde herhangi bir jinekolojik rahatsızlık nedeniyle muayeneye gittiğinde yaptırdığı, sa-
dece %19.8’i yıllık düzenli olarak pap smear testi yaptırdığı ve yaptıracağı belirlenmiştir. 
Pap Smear testi yaptırma ile yaş ve öğrenim düzeyi arasında anlamlı ilişki bulunmuştur 
(p<0.05). Pap Smear testi yaptıran kadınlarda RAKPSTSİMÖ alt gruplarından sağlık mo-
tivasyon puan ortalamaları yüksek iken, engel puan ortalamalarının düşük olduğu belirlen-
miştir (p<0.05). RAKPSTSİM ölçeğinin duyarlılık, ciddiyet, yarar/motivasyon alt grup-
larında Pap smear yaptıran ve yaptırmayan kadınlar arasında istatistiksel olarak anlamlı 
fark bulunmamıştır (p>0.05).

Sonuç: Bu çalışmada katılımcıların Pap Smear testini düzenli olarak yaptırma dene-
yimlerinin sınırlı olduğu ve herhangi bir jinekolojik rahatsızlık yaşanmadan yaptırma ora-
nının düşük olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle, bu çalışma bulgularının, kadınların Pap 
Smear testi yaptırmaya ilişkin duyarlılığın, bilinçin ve motivasyonun artırılmaya yönelik 
girişimlerin planlanması açısından değerli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Servikal kanser; Pap Smear testi; Sağlık İnanç Modeli
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KNOWLEDGE, BELIEFS AND BEHAVIORS OF THE CERVICAL CANCER 
AND “PAP SMEAR” TESTING OF WOMEN WORKING IN A UNIVERSITY

Objective: This study was conducted to determine the knowledge, beliefs and behav-
iors of cervical cancer and the “pap smear”

Material and Methods: This descriptive study was conducted with 101 women who 
admitted to participation in the study, meeting the limitations of a study between June 
2017 and August 2017 in a university campus. The data were gathered using a descrip-
tive form and Health Belief Model Scale for Cervical Cancer and Pap Smear (HBMSC-
CPS) test with a face to face interview method and online form. Single women were not 
included in the study. For the data analysis; percentage, mean, standard deviation Chi-
square Mann-Whitney U test, for the independent groups were used. Before the study, re-
quired consents of ethical committee, institute and participants were obtained.

Results: It was determined that the average age of women participating in the study 
was 35.53 ± 5.82, 58.4% of them had higher education,56.4% were academic staff and 
93.1% of them were married. Also it was found out that 88.1% of the women had previ-
ously undergone gynecological examination, 85.1% heard about Pap Smear test, 26.7% 
of them did not get any information about the test, 31.7% did not have the Pap Smear test 
and 77.4% of those did not have the test since they are not uncomfortable and find unnec-
essary to have the test, %39.7 of those who had Pap Smear, took the test when they went 
to the examination because of any gynecological discomfort and only 19.8% of the women 
had the test regulary every year.There is a significant correlation between having the Pap 
Smear test and age and education level (p<0.05). For the women who had the test,the 
mean scores of health motivation were higher in the HBMSCCPS subgroups, while the 
mean scores of the barriers were lower (p <0.05). On the other hand, there was no statis-
tically significant difference between the women who did and did not receive Pap smear 
in the sensitivity, severity, benefit /motivation subscale of the HBMSCCPS scale (p>0.05).

Conclusion: In this study, it was found that participants have limited experience in 
regular Pap smear testing and a low incidence of having the test without any gynecolog-
ical discomfort. For this reason, the findings of this study are thought to be valuable in 
terms of planning the attempts to increase sensitivity, awareness and motivation of women 
to have the Pap Smear test.

Key Words: Pap Smear test, cervical cancer, Health Belief Model
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Amaç: Araştırma hemşirelik öğrencilerinin etik karar verme düzeylerini değerlendir-
mek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Materyal ve Metod: Araştırmanın evrenini 2014-2015 eğitim öğretim yılında bir üni-
versitenin sağlık yüksekokulu hemşirelik bölümünde okuyan 353 öğrenci oluşturmuştur. 
Örnekleme seçimine gidilmemiş olup, araştırmaya katılmayı kabul eden ve anketleri ek-
siksiz dolduran 244 öğrenci örnekleme alınmıştır. Çalışmanın verileri araştırmacılar tara-
fından hazırlanan tanımlayıcı anket formu ve Hemşirelik Etik İkilem Testi (HEİT) kul-
lanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzde, ortalama, standart sapma, 
independent sample t testi kullanılmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20.65±2.95, %77’ si kadın, %23’ü üçüncü sı-
nıf, %20,9’u dördüncü sınıf öğrencisidir. Öğrencilerin %85.7’si lisans eğitimi süresince 
etik konusunda eğitim aldığını ifade etmiştir. Öğrencilerin ilkesel düşünme puan ortala-
ması 44.79±7.34, pratik düşünme puan ortalaması 17.85±3.98 olup, ilkesel düşünme dü-
zeyinin ortalamanın üzerinde, pratik düşünme düzeyinin ise ortalamaya yakın olduğu tes-
pit edilmiştir. Öğrencilerin hemşirelik etik ikilem testindeki benzer etik ikilemlere aşina 
olmadıkları (aşinalık puan ortalaması 18.21±2.66) belirlenmiştir. İlkesel düşünme puan 
ortalaması ile cinsiyet ve lisans eğitimi süresince etik konusunda eğitim alma durumları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır.

Sonuç: Çalışma sonucunda hemşirelik öğrencilerinin ilkesel düşünme puanının orta-
lamanın üzerinde olduğu, etik ikilemlere ilişkin karar verme sürecinde nispeten çevresel 
faktörlerden etkilendikleri ve etik ikilemlere aşina olmadıkları belirlenmiştir. Bu sonuçlar 
doğrultusunda hemşirelik eğitim programlarında etik karar verme sürecine ilişkin konu-
lara daha geniş yer verilmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Etik karar verme, Öğrenci
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EVALUATION OF ETHICAL DECISION MAKING LEVELS OF NURSING 
STUDENTS

Objectıve: The research was conducted as a descriptive study to evaluate the ethical 
decision-making levels of nursing students.

Material and Methods: The study’s universe consisted of 353 nursing students who 
were studying at a health school of a university during the 2014-2015 academic year. 
Sampling was not selected, 244 students who accepted to participate in the survey and 
completed the questionnaires were sampled. The data of the study were collected by us-
ing a descriptive questionnaire prepared by the researchers and the Nursing Dilemma Test 
(NDT). Percentage, mean, standard deviation, independent sample t test were used in the 
evaluation of the data.

Results: The average age of the students was 20.65±2.95, 77% of them were women, 
23% were third class and 20.9% were fourth class. 85.7% of them stated that they had 
education on ethics during undergraduate education. The average score of students prin-
cipled thinking was 44.79±7.34,practical thinking score average was 17.85±3.98, so it 
was determined that the principled thinking level was above the average, and the practi-
cal thinking level was close to the average. It was determined that students were not fa-
miliar with similar ethical dilemmas in the nursing dilemma test (familiarity score aver-
age 18.21±2.66). A statistically significant difference was found between the mean score 
of principled thinking and gender as well as principled thinking and having education on 
ethics during undergraduate education.

Conclusions: As a result of the study, it was determined that nursing students princi-
pled thinking score was above average, were relatively affected by environmental factors 
during decision making process related to ethical dilemmas and were not familiar with 
ethical dilemmas. It may be suggested that issues regarding the ethical decision-making 
process should have more widespread places at nursing education programs in the light 
of these results.

Key Words: Nursing, ethical decision making, student
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RADYODİAGNOSTİKTE KULLANILAN PORTABLE X-IŞINI 
CİHAZLARINDA KALİTE KONTROL: IŞIK-IŞIN ALANI TESTİNİN 

PERİYODİK ÖLÇÜMÜNÜN ÖNEMİ

Süreyya NUR

Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı, HATAY

sureyyanur@mku.edu.tr

Aslı TOY

Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi, MALATYA,
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Hastanelerin radyoloji ünitelerinde tanı ve teşhis amacıyla çeşitli görüntüleme cihaz-
ları kullanılmaktadır. Bu cihazların çoğu bir oda içerisinde sabit iken bir kısmı da porta-
tif olarak hareket ettirilebilmektedir. Bunlardan en sık kullanılanı, yatan hastaların anlık 
görüntüleme işlemlerini sağlayan portable cihazıdır. Bu çalışma, portable x-ışını cihazla-
rının kullanım sıklığına bağlı olarak çok çabuk değişebilen ışık-ışın alan uyumunun, 2-3 
aylık periyodik bakımlarla kontrol edilmesi üzerine farkındalığın arttırılması amacıyla ya-
pılmıştır. Çalışma, 5 adet portable cihazı ve 1 adet sabit x-ışın cihazı kullanılarak yapıl-
mıştır. İlk aşamada radyasyon üreten cihazların kalite kontrollerine bağlı kalınarak, stan-
dart alan ve obje-film mesafesinde görüntüler elde edilmiştir. Uyumsuzluk tespit edilen 
görüntülerde, ölçümler yapılarak kayma miktarları hesaplanmıştır. 3 aylık periyotlarla ya-
pılan 3 ayrı ölçüm sonunda, portable cihazları ile yapılan ilk ölçümlerde alan merkezinin 
kayıklığı göz ardı edilerek, kayma miktarlarının FFM’nin %2’sinden küçük olduğu gö-
rülmüştür. Daha sonraki ölçümlerde, en sık kullanılan cihazların alanlarında %2’den fazla 
kayma miktarları elde edilmiştir. Bu ölçümler sonucunda elde edilen veriler referans alı-
narak, cihaza gerekli müdahalelerin yapılması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler : Portable x-ışını cihazı, ışık-ışın alan testi, x-ışını ayna düzeneği, 
kolimatör kayıklığı
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QUALİTY CONTROL IN THE PORTABLE X-RAY APPLIANCES USED BY 
RADIODIAGNOSTIC :

THE IMPORTANCE OF PERİODİC MEASUREMENT OF THE LİGHT-
BEAM FİELD TEST

Abstract

Various imaging devices are used for diagnostic and diagnostic purposes in radiol-
ogy units of hospitals. Most of these devices are stationary in a room while others can 
be moved in a portable manner. The most common of these is the portable device that 
enables the in-patient imaging of the patients.This study was conducted to increase the 
awareness of light-beam field alignment, which changes very quickly depending on the 
frequency of use of portable x-ray devices, by controlling it with periodic maintenance 
of 2-3 months. The study was conducted using 5 portable devices and 1 fixed x-ray de-
vice. In the first stage, images were taken in the standard field and object-film distance 
by adhering to the quality controls of the radiation generating devices. Measurements 
were made in the images where incompatibility was determined and the amount of shift 
was calculated. At the end of 3 separate 3-month measurements, the shift of the center of 
the field was ignored in the first measurements made with portable devices, and the shift 
quantities were found to be less than 2% of FFM. At later measurements, more than 2% 
shifts were obtained in the areas of the most frequently used devices. With reference to 
the data obtained as a result of these measurements, the necessary interventions are ex-
pected to be made in the device.

Key Words : Portable x-ray device, test of light-beam field, x-ray beam mirror as-
sembly, collimator shift
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ASAF HALET ÇELEBİ’NİN ŞİİRLERİNDE DIŞ YAPIDAN İÇ YAPIYA İMGE 
DÜNYASI

Yrd. Doç. Dr. Şamil YEŞİLYURT

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Bu çalışmada çağdaş Türk şiirinin önemli şairlerinden Asaf Halet Çelebi’nin şiirleri 
sembol ve onların oluşturduğu/işaret ettiği imge dünyası bakımından incelenecektir. Şiirle-
rinde bireyi merkeze alan ve onun varlık sebebini ortaya koymaya çalışan şair, semboller 
dünyasını daha çok tasavvuf, Budizm, Fransız etkisi üzerine bina ederek varlık katman-
larını görünür kılar. Çalışmada öncelikle teorik bir perspektiften sembol ve imaj kavram-
ları üzerinde durulacak; ardından sanatçının şiirlerindeki temel sembol ve imgeler dış yapı 
unsurlarından hareket edilerek değerlendirilecektir. İlk olarak şairin sembol dünyası or-
taya konacak ardından şiirlerdeki temel karşıtlıklar ve benzerlikler üzerinden imge dün-
yasına ulaşılmaya çalışılacaktır. Metin incelemelerinde karşılaşılan en temel problemler-
den biri kabul edilebilecek sübjektifliği ortadan kaldırmak düşüncesiyle mümkün olduğu 
kadar somutlaştırmaya gidilecek; göstergelerden göndergeye giden doğrudan ve dolaylı 
anlam dünyasına ulaşılmaya gayret sarf edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Asaf Halet Çelebi, imge, sembol, metin tahlili.
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IN ASAF HALET CELEBI’S POETRY, THE IMAGE WORLD FROM OUTER 
STRUCTURE TO INNER STRUCTURE

Abstract

In this work, the poems of Asaf Halet Çelebi, one of the most important poets of con-
temporary Turkish poetry, will be examined in terms of the symbol and the image world 
they have created / pointed to. In his poetry, the poet seeks to center the individual and 
reveal the cause of his existence, making the layers of existence visible by building the 
world of symbols on the influence of mysticism, Buddhism, Frenchness. In the study, 
firstly the concepts of symbol and image will be emphasized from a theoretical perspec-
tive; Then the basic symbols and images in the poetry of the artist will be evaluated from 
the elements of the external structure. First, the symbol world of the poet will be revealed 
and then the world of the image will be tried to reach through the basic oppositions and 
similarities in poems. The subjectivity that will be accepted as one of the most basic prob-
lems encountered in text examinations will be tried to be as concrete as possible in order 
to remove; efforts will be made to reach direct and indirect the world of meaning, which 
is transmitted from the signs.

Key Words: Asaf Halet Çelebi, image, symbol, text analysis.
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ALTAY’DA AK CANG İNANCI

Şehper Deniz SAVACI

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi
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Prof. Dr. Hâle OKÇAY

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı, hale.okcay@ege.edu.tr

19. yüzyılın ikinci yarısından sonra Rusya’nın hâkimiyeti altına giren Altay’da 1904 
yılında Rus politikalarına tepki olarak gelişen Ak Cang inancı ortaya çıkar. Milliyetçi bir 
karakteri olan Ak Cang inancının Altay’ın coğrafyasına uygun olarak şekillendiği görü-
lür. Geniş bozkırların sınırları olmayan yapısıyla özgür, gizlilik içermeyen bir inanç olan 
Ak Cang, kulluk anlayışın reddedilmesi ve sorumluluk kavramının vurgulanmasıyla öne 
çıkar. Sözlü gelenek üzerinden sürdürülen bu inançta kişi 17 soyundan sorumlu tutulur ve 
ataları anmak büyük önem taşır. İnançların içerikleri, belirli insan tipleri, ibadet şekilleri 
ve semboller yaratarak toplum ve kültür üzerinde dönüştürücü bir etkiye sahiptir. Aynı şe-
kilde coğrafi özellikler, tarih ve toplumun ihtiyaçları da inançlar üzerinde etkilidir. Bu ça-
lışmada da Altay’ın coğrafi özellikleri ve tarihsel süreciyle birlikte Ak Cang inancının or-
taya çıkışı ve gelişiminin açıklanması amaçlanmıştır. Çalışmanın kuramsal temelinde ise, 
Doğu-Batı toplumlarına ilişkin karşılaştırmalı yaklaşımı, tarihselliğe, anlamacı, yorumla-
macı sosyolojiye vurgusu ve sosyal yapıyla inanç arasında kurduğu ilişki nedeniyle Max 
Weber’in sosyolojik perspektifinden yararlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Altay, Ak Cang, Weber
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Abstract

In Altay which got under the rule of Russia after the second half of the nineteenth 
century, emerged the Ak Cang belief which developed in response to Russian policies in 
1904. It is seen that Ak Cang belief which has a nationalist character, is shaped accord-
ing to the geography of Altay. Ak Cang which is a free and non-confidential belief with 
a structure of large steppes without boundaries, stands out with its rejection to under-
standing of slavery and the emphasis on the concept of responsibility. In this belief that 
sustained through oral tradition, the person is held to be responsible for their 17 lineages 
and the memorialization of ancestors is of great importance. The contents of beliefs have 
a transformative effect on society and culture by creating certain human types, forms of 
worship and symbols. In the same way geographical features, history and the needs of the 
society also have an influence on beliefs. In this study, it is aimed to explain the emerge 
and development of the Ak Cang belief together with the geographical features and his-
torical process of Altay. On the theoretical basis of the study, Max Weber’s sociological 
perspective was used because of his comparative approach to East-West societies, his ac-
cent of history, his narrative, hermeneutical emphasis on sociology and his link between 
social structure and belief.

Key Words: Altay, Ak Cang, Weber
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TEKNOLOJİ MARKETLERİNDEKİ SATIŞ PERSONELİNİN PAZARLAMA 
ETİK ALGISININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Öğr. Gör. Şinasi YAYLAGÜL

Adnan Menderes Üniversitesi Sultanhisar Meslek Yüksekokulu,

sinasi.yaylagul@adu.edu.tr

Her gün değişen müşteri taleplerine karşılık çok hızlı geliştirilen ve aynı hızla eskiyen 
teknoloji sektörü ürünlerinin, gün geçtikçe kişisel satış yoluyla pazarlanması zorlaşmak-
tadır. Bu değişimin satış personeli üzerine oluşturduğu baskının sonucu olarak, etik dışı 
davranışların satış personelinin gözünde meşrulaşması kaçınılmaz olduğu görülmektedir. 
Çalışmada satış personelinin demografik özellikleri ile etik tutumları arasındaki ilişkinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Aydın il ve ilçelerinde faaliyet gösteren toplam 16 kurumsal-
laşmış zincir perakende teknoloji mağazasında anket çalışması uygulanmıştır. Toplamda 
85 satış personelinden 50 kişiye anket uygulanmış ve ters soru yöntemi ile seçilen 38 an-
ket analiz edilmiştir. Satış personelinin etik algısını belirlemeye yönelik ifadelere katılma 
oranları, 5’li likert ölçeğiyle ölçülmüştür. Satış personeline uygulanan anketler SPSS is-
tatistik programı ile analiz edilmiştir. Satış personelinin yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi, me-
deni hal ve mesleğini sevme durumları ile etik davranmaları arasında anlamlı farklılıklar 
tespit edilmiştir. Ancak aylık ortalama gelir ile etik davranışlar arasında anlamlı bir fark-
lılık saptanmamıştır. Satış personelinin etik davranışlarına dair sonuçlar, zincir perakende 
teknoloji mağazalarının kişisel satış süreçlerine ve yöneticilerine katkı sağlaması ama-
cıyla değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Etik, satış personeli, kişisel satış, pazarlama etiği, teknoloji pe-
rakendeciliği
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DETERMINATION OF THE MARKETING ETHICAL PERCEPTION OF 
THE SALES STAFF OPERATING AT THE TECHNOLOGY MARKETS

Abstract

It has become more and more difficult to market the high-tech products via personal 
sales. Because these products are developed according to customer demands that change 
day by day. In addition, the same products will be outdated in a short time period. As a 
result of this pressure on the sales staff, it is inevitable that unethical behavior legitimize 
in the eyes of the sales staff. The aim of this study is determine the relationship between 
the demographic characteristics with ethical attitudes of the sales staff. The questionnaire 
applied to 16 institutionalized retail store chains of technology operating in Aydın prov-
inces and counties. A total 50 of 85 sales staff persons were surveyed. The 38 surveys 
selected by inverse question method and analyzed. The expressions to determine ethical 
perceptions of the sales staff measured by 5-point likert scale. Surveys were analyzed us-
ing SPSS statistical software. By the results, significant differences found between sales 
staff’s age, gender, education level, marital status, agreement type of work with the ethi-
cal behavior. However, there is no significant difference found between monthly average 
income and ethical behavior. The consequences of the ethical behavior of the sales staff 
have been evaluate in order to contribute to the personal sales processes and managers of 
the retail store chains of technology.

Key Words: Ethic, sales staff, personal selling, marketing ethics, technology retail
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DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ: YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ 

ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Öğr. Gör. Şinasi YAYLAGÜL

Adnan Menderes Üniversitesi

Sultanhisar Meslek Yüksekokulu

sinasi.yaylagul@adu.edu.tr

Şükrü UZUNDAĞ
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Online alışverişin yaygınlaşması farklı tüketici gruplarının davranışlarını değiştirmek-
tedir. Çalışmada, tüketicilerin teknolojik ve ticari gelişmeler karşısında nasıl tepkiler ver-
diğinin ve beklentilerin ne açılardan değiştiği ölçülmüştür. Öncelikli olarak internetin 
Dünya’da ve Türkiye’deki gelişimi incelenmiştir. Sonra internetin ticarileşmesi sonucu 
oluşan çevrimiçi mağazalar ve çevrimiçi alışveriş tanımlanmaktadır. Aydın Adnan Men-
deres Üniversitesi İsabeyli Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin 
çevrimiçi alışveriş üzerine davranışları ve bu davranışları etkileyen faktörler analiz edil-
miştir. Ayrıca, çevrimiçi alışveriş davranışı ile demografik değişkenler arasında anlamlı 
bir ilişkinin var olup olmadığı araştırılmıştır. Aralık 2016’da İktisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültesi öğrencilerinden 320 kişi üzerinde anket uygulanmış, bunlardan 294 anket değer-
lendirmeye alınmıştır. Öğrencilerin anlık satın alma davranışlarını belirlemeye yönelik 
ifadelere katılma oranları, 5’li likert ölçeğiyle ölçülmüştür. Öğrencilere uygulanan anket-
ler SPSS istatistik programı ile analiz edilmiştir. Öğrencilerin haftalık ortalama internet 
ve sosyal medya kullanım süreleri, çevrimiçi toplulukları (forumlar, e-sözlükler vb.) ta-
kip etmesi, sosyal medyadan daha önce alışveriş yapmış olmaları, daha önce alışveriş ya-
pılan sosyal medya kanal türü (Blog, medya paylaşım sitesi, mikroblog, çevrimiçi toplu-
luklar, sosyal ağlar), sosyal medya sitelerindeki reklamların teknoloji ürünleri seçiminde 
etkili olması durumları ile anlık satın alma davranışları arasında anlamlı farklılıklar tespit 
edilmiştir. Çalışmada elde edilen öğrencilerin anlık satın alma davranışlarına ait sonuçlar, 
sosyal medyada reklamların yayınlanması hakkındaki süreçlere ve işletmelere katkı sağ-
laması amacıyla değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya reklamları, anlık satın alma, tüketici davranışları
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THE INFLUENCE OF SOCIAL MEDIA ADS ON CONSUMERS INSTANT 
BUYING BEHAVIOR

Abstract

The proliferation of online shopping changes the behavior of different consumer groups. 
This study, measure how the consumers reacted to technological and commercial develop-
ments and how their expectations changed. Firstly, the development of the internet in the 
world and in Turkey examined. Then online stores and online shopping concepts that are 
a result of the commercialization of the internet defined. Online shopping behaviors and 
the factors affect these behaviors of the students, who educate at faculty of economics and 
administrative sciences in Isabeyli Campus of Adnan Menderes University, analyzed. In 
addition, the study investigated whether there is a significant relationship between online 
shopping behavior and demographic variables. In December 2016, 320 of students, who 
educate at faculty of economics and administrative sciences, surveyed and 294 of them 
evaluated. The expressions to determine instant buying behavior of the students measured 
by 5-point likert scale. Surveys were analyzed using SPSS statistical software. As a re-
sult of the analysis, it was concluded that average weekly internet and social media usage 
times, follow the online communities (forums, e-dictionaries, etc.), shopping experience 
from social media, the type of social media channel that was previously used for shop-
ping (blogs, media sharing sites, microblogs, online communities, social networks) and 
the effect of social media ads on selecting technology products was found to differenti-
ate according to instant buying behaviors of participants’. The  instant purchasing behav-
ior of the students obtained in the study were evaluated in order to contribute to the pro-
cesses and operations about advertising in social media.

Key Words: Social media ads, instant buying, consumer behavior
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Orta Çağ’da Çin’den başlayarak Asya’yı geçip Anadolu ve Akdeniz’i gezdikten sonra 
Avrupa’da son bulan İpek Yolu, dönemin en önemli ticaret yoludur. Adını en önemli ti-
cari mallarından olan “ipek” ten almıştır. İpek yolu dönemin sadece ticaret yolu değil, 
aynı zamanda yol üzerinde yaşayan kültürlerin, ırkların, dinlerin de taşınmasında ve kay-
naşmasında rol oynamıştır. Alternatif yolların çıkmasıyla önemini yitirmiş olsa da günü-
müzde tekrar gündeme gelmiştir. Günümüzde Kültür ve Turizm Bakanlığı turist tercih-
lerinin değişmesi, turizmin çeşitlenmesi ve tüm yıla yayılması, turizmin tüm illerde işlev 
kazandırılması amacıyla birçok proje yürütmektedir. Bunlardan biri de “İpek Yolu Han 
ve Kervansarayların Turizme Kazandırılması” projesidir. Projede kültürel mirasımızın en 
önemli unsurlarından ve çoğu doğaya, çevreye yenik düşmüş olan han ve kervansarayla-
rın korunması ve tarihi İpek Yolu’nun canlandırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda ya-
pılan ön çalışmada yapılacak tur güzergâhında yer alan 11 kervansaray belirlenmiştir. Bu 
kervansaraylardan dördü Kapadokya Bölgesi içerisinde yer almaktadır. Kapadokya Böl-
gesi, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve Niğde illerini kapsamaktadır. Projede Ak-
saray il sınırı içerisinde Sultan Hanı, Alay Han ve Ağzıkara Han; Nevşehir il sınırı içeri-
sinde Sarı Han yer almaktadır. Bu çalışmada İpek Yolu’nun tarihsel gelişimi, Kapadokya 
Bölgesi’nde yer alan bu dört kervansarayın durumu ve turizme kazandırılmasına dair öne-
rilerde bulunmak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimler: İpek Yolu, Kapadokya Bölgesi, Kervansaray, Nevşehir, Aksaray.
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CARAVANSERAI IN CAPPADOCIA THE CONTEXT OF
THE SILK ROAD PROJECT

Abstract

The Silk Road, which started in China and ended in Europe after crossing Asia and 
visiting Anatolia and the Mediterranean in the Middle Ages, was the most important trade 
route of the time. It was named from “silk” which was one of the most important com-
modities. The Silk Road was not only a trade route, it also played a role by transporting 
and uniting of cultures, races and religions that existed along the road. Although it has 
lost its significance with the building of alternative routes, it has come to nowadays again. 
Today, the Ministry of Culture and Tourism carries out a number of projects in order to 
change tourist preferences, to diversify and spread tourism all year, to be refunctioned in 
all cities of Turkey. One of these projects is the titled “The Silk Road Inn and Caravansa-
ries”. In this Project, it is aimed to revive the historical Silk Road and to protect the hans 
and caravansaries which are the most important elements of our cultural heritage and are 
defeated by the times. In this context, in the preliminary study11 caravansaries were lo-
cated on the tour route. Four of these caravanserais are located in the Cappadocia Region. 
Cappadocia Region includes Aksaray, Nevsehir, Kırsehir, Kayseri and Nigde provinces. 
Sultan Han, Alay Han and Ağzıkara Han are located in Aksaray and Sarı Han is located 
in Nevsehir in the project. In this study, it is aimed to evaluate the historical Silk Road, 
situation of these four caravanserai located in the Cappadocia Region and to make sug-
gestions for caravanserai to provide tourism.

Key Words: Silk Road, Cappadocia Region, Caravanserai, Nevsehir, Aksaray.
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1933 ÜNİVERSİTE REFORMUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE 
ÜNİVERSİTELERİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Yrd. Doç. Dr. Taha YAZAR

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü,

tahayazar2011@gmail.com

Öğretmen Emel AVERBEK

Mehmet Akif Nuhoğlu Mesleki Teknik Lisesi, Merkez/ Mardin,

emelaverbek@hotmail.com

Her toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasında önemli görev üstlenen bazı 
kurum ve kuruluşlar bulunmaktadır. Bu kurumların başında gelen üniversiteler, toplumun 
kalkınmasında çeşitli boyutlarıyla önemli görevlere sahiptir. Üniversiteler belirli standart-
lar doğrultusunda yeti şmiş uzman eleman ihtiyacını karşılamada önemli bir işlevi yerine 
getirmektedir. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde her alanda olduğu gibi üniversite-
lerde de reformlar gerçekleşmiştir.

Üniversitelerin gelişim ve değişim süreçlerinde büyük hizmette bulunan aydınlardan 
biri olan Dr. Reşit Galip’in yaptığı önemli yeniliklerden biri de İstanbul Üniversitesi’nde 
yaptığı reformdur. İsviçreli Profesör A. Malche’ye hazırlatılan rapor üzerine, Darülfünun 
kaldırılarak, İstanbul Üniversitesi kurulmuş ve üniversite çağdaş bir niteliğe kavuşturulmaya 
çalışılmıştır (Binbaşıoğlu, 2014). Bu araştırmanın amacı, 1933 Üniversite Reformundan 
bugüne kadar Türkiye’de üniversitelerin gelişimini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda 
İstanbul Darülfünunun İstanbul Üniversitesine geçmesinden 2017’ye kadar Türkiye’deki 
üniversitelerin tarihsel gelişimi, kuruluş dönemlerine göre ele alınmıştır. Araştırma verile-
rinin elde edilmesinde doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına 
göre, Türkiye’de Cumhuriyet’ten günümüze üniversitelerimiz ilki 1933, ikincisi 1946 ve 
üçüncüsü 1981’de olmak üzere üç büyük reform hareketi yaşamıştır. Bu reform hareket-
lerinin üçünün de temelinde bilimsellik ve demokrasi ilkeleri bulunmaktadır. 1933’teki re-
formun ana gayesi ülkedeki tek üniversite olan İstanbul Üniversitesi’ni bilimsel bir kim-
liğe kavuşturma  olduğu anlaşılmaktadır. 1946 Yasasının yürürlükte olduğu dönemde altı 
yeni üniversite açılmıştır. Bunlar; Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Ata-
türk Üniversitesi, Ortadoğu Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversite-
si’dir. 1973’te 1750 sayılı Üniversiteler Kanunu yayınlandıktan hemen sonra; Diyarbakır, 
Çukurova, Anadolu, Cumhuriyet, İnönü, Fırat, 19 Mayıs, Bursa ve Selçuk Üniversiteleri 
 kurulmuştur. Ülkemizde, YÖK’ün verilerine göre şu anda faaliyet gösteren 185 üniver-
site bulunmaktadır.

Anahtar Sözcükler: 1933 Üniversite Reformu, Albert Malche, İstanbul Üniversitesi.
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HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE UNIVERSITIES IN TURKEY 
FROM THE REFORM OF 1933 TO PRESENT

Abstract

Every society has some institutions and establishments that perform important tasks 
in economical, social and cultural developments. Ranked among these important institu-
tions, Universities have crucial duties with different dimensions in the development of so-
cieties. Universities have an important function in meeting the need for the educated ex-
perts. Reforms were made in every field as well as in universities in newly established 
Turkish Republic.

One of the enlightened who endeavored in the development and change of universi-
ties, Dr. Reşit Galip made important innovations, one of which was the Reform of Istan-
bul University. Darülfunun was abolished owing to the Report prepared by Swiss Profes-
sor Albert Malche and Istanbul  University was established, which was tried to have the 
contemporary characterisitics (Binbaşıoğlu, 2014). The aim of this study is to analyse the 
development of universities from 1933 University Reform to present. In accordance with 
this purpose, the historical development of the universities in Turkey was dealt with ac-
cording to the periods of establishments from the transition from Istanbul Darülfunun to 
Istanbul University to Turkish Universities in 2017. The research data was collected by 
means of document review. According to the research findings, three big reform move-
ments, the first of which was in 1933, the second of which was in 1946 and the third of 
which was in 1981 were actualized. These three reforms were based on the principle of 
scientificness and democracy. It was understood that the aim of the Reform in 1933 was 
to identify the country’s only university, Istanbul University as scientific. Six new univer-
sities were opened during the period in which the law of 1946 was in effect. These were 
Karadeniz Technical University, Ege University, Atatürk University, Middle East Univer-
sity, Hacettepe University and Boğaziçi University. After the law no 1750 was published 
in 1973, The Universities of Diyarbakır, Çukurova, Anadolu, Cumhuriyet, İnönü, Fırat, 
19 Mayıs, Bursa and Selçuk were founded. According to YÖK data, 185 universities are 
active in our country now.

Key Words: 1933 University Reform, Albert Malche, Istanbul University.
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NAHÇIVAN’DA EĞİTİMİN GELİŞİMİNDE HALK (KÖY) OKULLARININ 
ROLÜ (XIX YÜZYILIN SONU XX YÜZYILIN BAŞLARINDA)

Öğr. Gör.Taleh HALİLOV

Nahçıvan Devlet Üniversitesi, Pedagoji ve Psikoloji Bölümü

x.taleh@gmail.com

XIX yüzyılın sonu XX yüzyılın başlarında Nahçıvan’da halk okulları adı altında ku-
rulan köy okulları da oluşmaya başlamıştır. Aynı dönemde Nahçıvan bölgesinde laik eği-
timin yaygınlaşmasında halk (köy) okulları büyük rol oynamıştır.

Bu amaçtan makalede XIX yüzyılın sonu XX yüzyılın başlarında Nahçıvan’da maa-
rifin gelişiminde halk (köy) okullarının rolü öğrenilmiştir. Saptanmıştır ki, XIX yüzyılın 
sonu XX yüzyılın başlarında gelişmekte olan yeni kültürün karakteristik özelliklerinden 
biri Nahçıvan bölgesinde eğitimci hareketin kuvvetlenmesi olmuştur. Nahçıvan’da başka 
alanlarda (sosyo-ekonomik, sosyo-politik ve kültürel) olduğu gibi, halk maarifi alanında 
da ciddi gelişme dönemi başlamıştır. Eğitimin kapsamı önemli ölçüde genişlemiştir.

Not edilim ki, Nahçıvan’da halk (köy) okullarının oluşması ve gelişmesi özellikle ye-
rel halkın çabası sonucunda şekillenmiştir. Dolayısıyla değilse çocuklarının maariflen-
mesine koşan veliler buna sadece kendi aralarında topladıkları küçük bağışlar vasıtasıyla 
elde etmişlerdir. Halk (köy) okullarının öğretmenleri kendi aralarında topladıkları küçük 
malzemelerin hesabına fakir çocukları elbise ve okul malzemeleri ile temin etmişlerdir.

Anahtar kelimeler: Nahçıvan, okul, öğrenci, köy, halk, eğitim
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DOĞU TÜRKLÜK SAHASI METİNLERİNDEKİ TAHKİYE ÜSLUBUNDA 
YER ALAN DOLAYLI ANLATIM CÜMLELERİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNE 

AKTARIMI

Prof. Dr. Tanju SEYHAN

MSGSU Fen Edebiyat Fakültesi

seyhantanju@gmail.com

Türk dili tarihinin Doğu Türklük sahası kaynak eserlerinden Nehcü’l-Feradis, Gülistan, 
Kâbusname, Miftahü’l-Adl, çeşitli tezkireler ve menkıbeler gibi eserlerdeki hikâye yoluyla 
anlatımın Türk üslubiyatında önemli bir yeri olduğu ve sıklıkla tercih edildiği bilinmek-
tedir. Anılan eserlerin bir kısmı telif bir kısmı doğu kökenli dillerden tercümedir. Dolayı-
sıyla bu eserlerdeki anlatılarda, hikâyelerde dolaylı anlatım tekniğine de sirayet eden ya-
bancı dil etkisiyle çeşitlilik ve zenginlik karşımıza çıkar. Bunlar Türkçe cümle yapıları 
yanı sıra alıntı dillere özgü cümle yapıları ve çok dillilik gösteren karmaşık cümle yapı-
larıdır: İç içe birleşik cümleler, sıralı veya sıralı bağlı cümleler; ki(m)’li cümleler, ki(m)’li 
ve iç içe birleşik cümle karışımları ve başka yapılar.

Bu tebliğde Türk dili tarihinin farklı dönemlerinden seçilen eserlerdeki tahkiye üslu-
bunun belirgin hususiyetlerinden dolaylı anlatımda karşımıza çıkan cümle yapıları tespit 
edilmiş, bunlardaki tecüme edildiği dil etkisi üzerinde durulmuş; özellikle Türkçede ol-
mayan, Türkiye Türkçesinde bugün devam etmeyen ve karmaşık yapı sergileyen cümle-
lerin Türkiye Türkçesine aktarımındaki meseleler tartışmaya açılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cümle, dolaylı anlatım, birleşik cümle, karmaşık cümle
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INDIRECT SPEECH IN THE NARRATIVE STYLE OF EASTERN TURKISH 
TEXTS AND TRANSLATION INTO TURKEY TURKISH

Abstract

It is known that the narrative style in the Nehcü’l-Feradis, Gülistan, Kâbusname, 
Miftahü’l-Adl, various tezkires and epics which are welding Works of Eastern Turkish area, 
has a signicficant place in Turkish Stylistics, and it is frequently preferred. Some of the 
referred Works are copyrighted and some are translated from oriental languages. There-
fore diversity and richness are observed in the narratives of these Works due to the im-
pact of foreign languages on indirect speech. These are Turkish sentence structures, sen-
tence structures of quoted languages and multilingual complex sentence structures: nested 
compound sentences, coordinate sentences, sentences with conjuction ki(m); mixtures of 
sentences with conjuction ki(m) and nested compound sentences and other.

In this edict, sentence structures which are seen in form of indirect speech from Works 
of various periods of Turkish language history are determined, the effect of the language 
in which they were translated from are examined; espicially sentences that are not in Turk-
ish, do not continue in Turkey Turkish today and show a complex structure, have been 
opened to debate.

Key Words: Sentence, indirect speech, compound sentence, complex sentence
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Örgütlerde, geleneksel yönetim yaklaşımlarıyla farklı, etkili ve kalıcı çözümler oluş-
turabilmek ve ciddi performans geliştirmeleri sağlamak güçtür. Yenilikçi firmalar yaşa-
yan canlı organizmalardır ve karşılaştıkları her türlü sorunu yenilikçi yöntemlerle çöze-
bilme kabiliyetine sahiptirler. Bu çalışmada kavramsal boyutta örgütsel (organizasyonel) 
yenilikçilik konusu incelenmekte, örgütsel yenilikçiliğin temel belirleyicileri arasında gö-
rülen liderlik, yenilikçi örgüt kültürü, organizasyon yapısı, süreç yönetimi ve yerinden yö-
netim konuları tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yenilik, Örgütsel Yenilik

ORGANIZATIONAL INNOVATION AND ITS DETERMINANTS

Abstract

It is difficult for organizations to create different, effective and permanent solutions 
and to provide serious performance improvements through traditional management ap-
proaches. Innovation companies are living organism and they have the ability to solve all 
kind of problems they face with innovative methods. This study investigates the concept 
or organizational innovation at the conceptual level and discusses leadership, innovative 
organizational culture, process management and decentralization among the main deter-
minants of organizational innovation.

Key Words: Innovation, Organizational Innovation



618

Ist International Symposium of Silk Road Academic Studies

KÜMELENMEDE SOSYAL AĞLARIN ROLÜ: KAPADOKYA TURİZMİ 
ÖRNEĞİ

Tibethan MEMİŞOĞLU

Ahiler Kalkınma Ajansı Kalkınma Uzmanı

Prof.Dr. Himmet KARADAL

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü

Bölgesel kalkınmayı amaçlayan birçok proje ve fikrin temelini oluşturan kolektif ha-
reket kabiliyetini oluşturan unsurların başında, sosyal sermaye kavramının iyi anlaşılarak 
kalkınmanın istenildiği bölgedeki karşılığını analiz etmek oldukça önemlidir. Özellikle 
kümelenme yoluyla değer zincirinin en olgun aşamasına taşınabilmesi ve sosyal ağı tem-
sil eden bölge aktörlerinin iletişim alışkanlıklarının gözlemlenmesi birbirleriyle bağlan-
tılı konular olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal bir varlık olan insanın diğer bireyler ve 
aktörlerle sürekli ilişki içerisinde olmasını sağlayan tüm sosyal ağ enstrümanlarının hem 
sosyal ilişkileri güçlendirdiği hem de bu ilişkileri kurumsal kimliğe taşıyarak kolektif ha-
reket etme alışkanlıklarını kazandırdığı gözlemlenmektedir. Kolektif hareket etme kültü-
rünün olgunlaştığı durumlarda bireysel kabiliyetlerin işbirliğini artırdığı ve bunun sonu-
cunda ortak hedeflere daha hızlı ilerlenebildiğine işaret etmektedir. Bu gerçeklik, özellikle 
bölgesel kalkınma için oldukça heyecan verici bir durumdur.

Kapadokya Bölgesi tarihi, kültürel ve bunlara bağlı olarak turistik destinasyon bakı-
mından Türkiye’nin en önemli değerlerinden birisidir. Bölgede turizmin etkileri hemen he-
men her noktada hissedilebilmektedir. Özellikle son dönemlerde yaşanan krizler ve kaos 
ortamı sebebiyle sektörün kriz ile yaşamayı öğrenmeye başlaması noktasında kolektif ha-
reket etmenin getirdiği faydalardan yararlanılmaya başlandığı gözlemlenmektedir. Bölgede 
çeşitli sosyal ağlar sayesinde yalnız ve bağımsız hareket eden işletme yönetimi anlayışın-
dan işbirliği ile hareket ederek daha dirençli olmayı hedefleyen anlayışa geçildiği gözlem-
lenmektedir. Kapadokya’da bu amaçlarla kurulan ve uzun yıllardır varlığını devam etti-
ren STK’ların turizm sektörünün gelişmesindeki rolü yadsınamaz niteliktedir. Sektörün 
içinden ve sektörle birlikte hareket edebilen STK’lar, bölgede kolektif çalışan bazı aktör-
lerin sorunlara karşı birlikte hareket edebilme, birlikte strateji geliştirme gibi becerilerini 
elde edebilmişlerdir. Kısmen de olsa bunu başarabilen STK’lar, Kapadokya Bölgesi tu-
rizm sektörü için kendi sosyal ağlarını oluşturabilmiştir. Bu sosyal sermaye tam olarak is-
tenilen düzeye erişememiş olsa dahi, ortaya çıkarmış olduğu kıvılcımlar bölge içerisinde 
kolektif hareketin önemi noktasında bir farkındalık yaratabilecek niteliktedir.

Sosyal ağlar sayesinde bölgesel aktörlerin daha hızlı ve yoğun bir şekilde iletişim ha-
linde olması birçok açıdan olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Örneğin, bir sosyal ağa bağlı 
üye karşılaştığı problemleri çözmek adına belirlemesi gereken stratejileri diğer aktörlerle 
birlikte konuşabilmekte, ortak çözüm için daha etkili mekanizmalar ortaya çıkarabilmek-
tedir. Bunun için, bulunduğu sosyal ağ içerisindeki diyalog ve uyum yeteneklerini geliş-
tirmeyi öğrenir.
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Kapadokya Bölgesinde bazı turizm aktörlerinin kendilerini bir sosyal ağın içine kana-
lize etmeleri ve ekonomik iyileşme beklentisi doğrultusunda ortak hareket etmeleri iyi bir 
örnek olarak verilebilir. Ortak sorunlar etrafında birleşme ve sektörün daha iyi hale geti-
rilebilmesi için diyaloga inanma eğilimi özellikle bazı aktörlerin alışkanlığı haline dönüş-
müştür. Sürekli bir araya gelme sebebiyle ortaya çıkan güven unsuru daha sonra ihtiyaç 
duyulan kümelenme gibi daha kurumsal oluşumlara da bir zemin hazırlamaktadır. Bir-
birleriyle rekabeti ortak çıkara dönüştürmeyi başarabilen sivil örgüt temsilcilerinin sosyal 
ağlarını daha da kuvvetlendirme niyetleri gözlemlenmektedir.

Araştırmada, Kapadokya Bölgesinde bulunan sosyal ağlar, bu ağlara üye olan aktör-
ler ve temsil ettiği sektörler belirlenerek ilişki yoğunlukları toplantı ve buluşma sayıları-
nın belirlenmesi amaçlanmaktadır. Yapılan toplantılarda alınan kararların uygulanması ve 
sonucunda alınan çıktıların puanlama yöntemiyle data olarak elde edilmesi sağlanmak-
tadır. Araştırmanın verilerinin elde edilmesinde mülakat yöntemi kullanılmıştır. Sosyal 
ağlar sayesinde gerçekleştirilen toplantı sayıları ve toplantılarda alınan kararların sonuç-
landırılmasına yönelik puanlama yönteminin uygulanmasıyla çalışmanın somut verileri 
yorumlanabilmektedir. Ayrıca Kapadokya Bölgesi içerisinde bulunan diğer illerin turizm 
aktörlerinin sosyal ağ seviyeleri de kurulan sosyal ağ, üye sayısı ve toplantı âdeti olarak 
kıyaslanmıştır. Sonuçta elde edilen veriler, bu illerin turizm sektöründeki mevcut durum-
larının analiz edilmesiyle birlikte değerlendirilmiştir.

Abstract

Social capital is a concept that should be well analyzed in order to ripen the regional 
development matter in any region. Since the social capital is one of the most important 
tools for creating capability of collective movement which helps building many regional 
development projects and ideas. In fact, observing the region actors’ communication ca-
pacity and establishing a cluster to create best functioning value chain mechanism are 
two interconnected topics that always come forward when the regional development is 
a goal. As a social creature, human being always tends to behave in a collective manner 
by using various social webs as an instrument. Actually, those instruments could easily 
force him to get contact with other people or actors so social relations should strengthen 
together with institutional capacity building mechanism. Therefore, institutionalization of 
collective movement is a very essential task for creating appropriate atmosphere to actu-
alize projects or ideals in a region. By structuring collective movement culture, individ-
ual capability could increase the collaboration thus common targets become much eas-
ier for small actors.

Cappadocia Region carries very important features inside. Particularly with cultural, 
historical, geographical positions, the region can be called as one of the unique places in 
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the entire planet. Since it has been discovered as a touristic destination, tourism in Cap-
padocia has become one of the most important sectors. Therefore, the vulnerability of the 
region may be affected by any chaos and crisis situation in Turkey. Particularly the coun-
try has been through harsh conditions because of terrorist activities and conflicts lately. 
Therefore, Cappadocia is also affected as the rest of the country. Nevertheless, social webs 
created lately has taught tourism entrepreneurs to be more resilient against such traumas 
by uniting and collective behaving. In the region, there are some NGOs could increase 
the resistance of the companies especially in tourism sector so they could act and pre-
pare their own strategy together. With that capability, NGOs could promote in the region 
by pulling more attention and increasing people’s awareness for acting collective manner. 
Even though this capability and collective culture would not reach preferred level, still it 
is highly important in many reasons.

In fact, because of social webs’ role regional actors’ communication become more 
intense and easy in the region. For instance, one actor, who becomes a member of one 
social web, could get contact with other sector representatives about defining a strategy 
against common problem or target. For better communication, these actors can strive to 
act in a more effective way so by time they could gain necessary collaboration culture.

In Cappadocia, particularly in Nevsehir, after integration to social webs some actors 
mostly in tourism sector increased the expectations about collective working habits. For 
working common problems and strategy, those social webs may create practicable sys-
tems in which different actors and rivals can act together. By having such culture, those 
who do not trust each other or those who do not tend to cooperate, will be more eager for 
establishing a cluster or clusters in the region.

In the research social webs functioning in Cappadocia, members of these social webs, 
the sectors represented, their relations and intense of collective endeavors, the number of 
meetings have been determined. Decisions taken in these meeting and implementing rate 
of these decisions have been defined by rating method. In the research, both qualitative 
and quantitative methodology has been used and the data gathered by surveys and inter-
views. The number of meetings and workshops, which were held by these social web or-
ganisations, are analyzed due to a rating system. According to this method, meetings and 
implementation of the decisions taken in these meetings are gathered as data. By analyz-
ing these valuable data, the research has finalized its assertion.

Moreover, other cities which are inside the border of Cappadocia region –Aksaray, 
Kirsehir, Kayseri, Nigde- were examined due to the number of social webs, number of 
members and workshops. This method is necessary for benchmarking Nevsehir and those 
other cities in the region in terms of their social web creating capacity and the result of 
this capacity on development of tourism sector.
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BEHİÇ AK’IN “GÜNEŞİ BİLE TAMİR EDN ADAM”INDA AŞIRI TÜKETİM 
KAVRAMINA YÖNELİK ELEŞTİRİ VE ÖNERİLER

Doç. Dr. Tuğba ÇELİK

Yrd. Doç.Dr. Sercan DEMİRGÜNEŞ

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi,

Eğitim Fakültesi

sdemirgunes@gmail.com

Önceleri yalnızca bulundukları bölgeyi etkileyen çevre sorunları, artık tüm insan-
ları ve dünyayı olumsuz etkilemeye başlamıştır. Edebiyat, yaşamdaki sorunları görmez-
den gelmek yerine ona yönelik çözümler üretmenin sanatsal bir yoludur. Jose Saramago, 
Cengiz Aytmatov, Yaşar Kemal, Philip K. Dick gibi bazı yazarlar, çevre sorunlarına dik-
kat çekmektedirler. Çocuk edebiyatı da çevre sorunlarına ilgisiz kalmamıştır. Türk çocuk 
edebiyatında da pek çok yazar çevre sorunlarının farklı yönlerini masal, öykü ve roman-
larına konu edinmiştir. Yetişkinlere yönelik yazdığı tiyatro oyunlarında, çizdiği karikatür-
lerde olduğu gibi Behiç Ak, çocuk kitaplarında çevreciliğe yönelik konu ve sorunları ele 
almaktadır. Onun kitaplarında çevre kirliliği, çarpık kentleşme, yapay çevre, tarihi yapıt-
ların yok edilmesi gibi konulara özellikle odaklanılmış ve çocuklara bu konulara duyarlı 
olmalarına yönelik sezdirimlerde bulunulmuştur. Çocuk edebiyatı, yetişkinlere dönük üre-
tilen edebiyat gibi sanatsal bir alandır; ancak eğitimciler tarafından da eğitsel amaçlarla 
kullanılmaktadır. Bu nedenle eğitim ortamlarında hem sanatsal hem de içeriksel açıdan 
nitelikli çocuk kitaplarının kullanımı önemlidir. Çevre sorunlarına eğilen çocuk kitapla-
rını sınıfta kullanan öğretmenler, çevre eğitiminin gelişmesine katkıda bulunmuş olurlar. 
Pek çok çevre sorununa neden olan değişkenlerden bir de aşırı tüketim durumudur. İnsan-
lar aslında ihtiyaçları olmayan şeyleri çok fazla tükettiklerinde dünyanın dengesini boz-
maktadırlar. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden metin analizi yöntemi kullanıla-
rak Behiç Ak’ın “Güneşi Bile Tamir Eden Adam” adlı çocuk öyküsündeki “aşırı tüketim” 
kavramına dönük ne tür eleştiriler ve öneriler geliştirildiği betimlenmektedir. Bu doğrul-
tuda, metinde geçen tüketim nesneleri ve tüketim alışkanlıkları ayrı başlıklar halinde de-
ğerlendirilecektir. Yazarın, sözü edilen başlıkları hangi eylem ya da durumlarla açıkladığı 
ve çocuklara ne tür önerileri sezdirdiği ortaya konulacaktır. Bunun dışında metnin karak-
terleri tüketim alışkanlıkları yönüyle ele alınacak; yazarın tüketim toplumu karşısında na-
sıl bir insan modeli istediği betimlenecektir.

Anahtar Kelimeler: Behiç Ak, Çocuk Edebiyatı, Güneşi Bile Tamir Eden Adam.
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THE CRITICS AND OFFERS TO THE NOTION OF THE 
OVERCONSUMPTION IN BEHİÇ AK’S “GÜNEŞİ BİLE TAMİR EDEN 

ADAM’’

Abstract

At first are only affecting the environment which affects the region in which they are 
located, and is now beginning to affect all people and the world. Literature is an artistic 
way of generating solutions for it rather than ignoring the problems in life. Some writers 
such as Jose Saramago, Cengiz Aytmatov, Yaşar Kemal and Philip K. Dick draw atten-
tion to environmental problems. Children’s literature has not been concerned with envi-
ronmental problems. In Turkish children’s literature, many writers have touched on dif-
ferent aspects of environmental problems to their stories, stories and novels. Behiç Ak has 
addressed environmental issues in children’s books as well as in adult theater plays. His 
books focused specifically on issues such as environmental pollution, distorted urbaniza-
tion, artificial environment, and the destruction of historical artifacts, and made sugges-
tions for children to be sensitive to these issues. Children’s literature is an artistic field, like 
literature produced for adults; but it is also used by educators for educational purposes. 
For this reason, the use of qualified children’s books both in artistic and contextual con-
texts is important in educational settings. Teachers who use children’s books in the class 
for environmental problems contribute to the development of environmental education. 
One of the variables that cause many environmental problems is over consumption. Peo-
ple are disrupting the world’s balance when they consume too much what they do not re-
ally need. In this study, by using the text analysis method of qualitative research methods, 
it is depicted what kind of criticisms and suggestions are developed towards the concept 
of “over consumption” in the story of child “Behic Ak,” Güneşi Bile Tamir Eden Adam/
The Man is Repairing Even the Sun”. In this direction, the consumption objects and con-
sumption habits in the text will be evaluated in separate titles. It will be revealed what ac-
tion or situations the author describes the mentioned headlines, and what kind of sugges-
tions he sees to the children. Apart from this, the characters of the text will be dealt with 
in terms of consumption habits and it will be described how the author wants a human 
model in the face of consumer society.
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DOĞAL BİR FİLM PLATOSU OLMA POTANSİYALİ İLE
KAPADOKYA VE SİNEMA

Yrd. Doç. Dr. Tuğba ELMACI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

tugbaelmaci@comu.edu.tr

Kapadokya rüzgâr ve yağmurun şekillendirdiği, ilginç yüzey oluşumlarıyla pek çok 
sinemacının dikkatini çekmiş doğal bir film mekânıdır. Bu yüzey oluşumlarının sinema-
tografik olarak hem gotik hem de psikolojik atmosfer yaratmada hikâyeyi destekleyen az 
bulunur bir mekân tasarımı oluşturduğu görülmektedir. Kapadokya bölgesi, ilginç mekân-
lar arayan pek çok sinemacının Türkiye’de sıklıkla uğradığı ve film çektiği bir yesr ola-
rak doğal bir film platosu potansiyaline sahip nadir yerlerden biridir. Belki de İstanbul’ 
dan sonraki ikinci tarım mekân olarak sinematografik hafızada yerini almıştır. Kapadokya 
bölgesi sadece sinema filmlerine değil pek çok dizi belgesel ve tanıtım filmine de mekân 
olmuş bir bölgedir. İlginç bir istatistikle kapadokya bölgesinde en çok çekim yapan ülke 
Japonya’dır. Japonya dışında Hint, Alman, Suudi Arabistan, Çin, ABD, Ukrayna, Dani-
marka, Bulgaristan, İtalya, Rusya, Güney Kore gibi pek çok ülke de bu bölgee çeşitli çe-
kimler yapmıştır. Tabiki sadece yabancı ülkeler değil Türkiye’den de pek çok sinemacı, 
televizyoncu burada çeşitli çekimler yapmkşlardır. Bunların en sonuncusu daCannes’da 
altın palmiyeyi alan Nuri Bilge Ceylan Şaheseri “Kış Uykusu” filmidir.

Bu çalışma ile amaçlanan, Türkiye’defilm platosu kavramı ve doğal film platolarknın 
sinema ve tv sektörü için potansiyallerinin ne olduğu noktasının Kapodokya örneği üzerin-
den yeniden tartışmaktır. Özellikle yabancı ülkelerdeki film platolarının, kültürel ve eko-
nomik birer cazibe modeli olarak orijin ülkeye katkılarının ne olabildiği, nasıl tanıtıldığı, 
devlet desteklerinin ne olduğu noktasının ortaya konularak Türkiye’de doğal film plato-
larının gerek kültürel gerekse ekonomik sermayeye katkı potansiyallerini karşılaştırmak 
üzerine genel bir çerçeve ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler: film platosu, kapodokya, Türk sineması, sinema, tv dizileri.
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KIŞ UYKUSU FİLMİ VE BİR AYDIN’IN ANATOMİSİ

Yrd. Doç. Dr. Tuğba ELMACI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

tugbaelmaci@comu.edu.tr

Bu çalışma ile Nuri Bilge Ceylan’ın 2015’te çektiği Kış uykusu filmi bağlamında Ka-
padokya coğrafyasının hem büyüleyici hem de tedirgin edici atmosferinde bir aydının ai-
lesi ve yerel halkla kurduğu hiyerarşik ilişkisinin, günümüz Türkiye’sinde gündelik ha-
yatın ideolojik olarak konumlandırılmasında neye karşılık geldiğinin yanıtları aranmaya 
çalışılacaktır. Uzun yıllar İstanbul’da kapalı bir çevre ile apriorik olarak iyi bir hayat yaşa-
mış Aydın’ın ruhsal dünyası, aynı Kapadokya’daki rüzgâr ve yağmurla erozyona uğrayan 
kayaçlar gibi dehlizli ve karmaşık bir dünya açığa çıkartıyor. Bu anlamda film Kapadok-
ya’nın sinematografik olarak albenisini, aynı zamanda öykü evreninin merkezindeki Ay-
dın’ın iç dünyasına karşılık gelen bir imgeye dönüştürüyor. Aydın karakterinin yerel halk, 
çalışanları, kiracısı, kızkardeşi ve genç eşiyle geliştirdiği hegomonik ilişki ile Türkiye’deki 
aydın prototipinin derin bir eleştirisi sunulurken aynı zamanda hikâye erkeklik mevzusu-
nun da toplumun her bir hücresinde her tür entelektüel seviyede aşılamaz bir kriz oluşuna 
tanıklık etmektedir. Özellikle filmde seçilen Aydın adındaki karakterin ailesi ve çevresiyle 
kurduğu üstten ilişkinin temellerindeki hiyerarşi, mülkiyet ilişkileri ve kapitalist sistemle 
içiçe geçen eril hegemonyanın Kapadokya gibi bir taşrada nasıl gündelik hayatı şekil-
lendirdiği sorularıyla bir coğrafyanın da kültürel anatomisinin çıkartılması sağlanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kış Uykusu Filmi, Eril Hegemonya, Türk Sineması, Nuri Bilge 
Ceylan, Kapodokya.
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ŞEYTANİ ELE GEÇİRİLME

Arş. Gör. Tuğba TAŞDEMİR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

tu.el@windowslive.com

Bu çalışmanın amacı, İslam, Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi tek tanrılı dinlerin yanı 
sıra, Hinduizm, Budizm, Taoizm, Şintoizm gibi birçok dinde bulunan, kişinin bedeninin 
ve zihninin ülkenin inançlarına göre kötü bir ruh, iblis ya da şeytan gibi bir varlık tarafın-
dan yönetildiği ve genellikle anormal fiziksel güç, kutsal nesneleri reddetme, gaipten ha-
ber verme, farklı bir lisanda ya da dilde konuşmak gibi çeşitli değişimlerle tespit edilen 
şeytani ele geçirilme ile kültürel yapılanmayla ilişkili olarak muska, haç vb kutsal nesne-
lerin kullanıldığı, kimi zaman aç, susuz bırakmak ve kırbaçlamak gibi metotların da uygu-
landığı şeytan çıkarma ritüellerini belirlemek ve ele geçirilme inancının zihinsel ve ruhsal 
hastalıklar arasındaki durumunu açığa çıkarabilmektir. Bu noktada, ilk olarak dini ve kül-
türel yorumları aracılığıyla ele geçirilme inancı ve şeytan çıkarma ile bu inancın geçmiş-
ten günümüze kadar olan süreçte, zihinsel ve ruhsal rahatsızlıklar ile ilişkisi üzerinde du-
rulacaktır. Ardından, psikoloji ve psikiyatrinin şeytani ele geçirilme ile ilgili görüşlerine, 
ele geçirilme vakalarına değinilecek ve analizi yapılacaktır. Son olarak, psikoloji ve psi-
kiyatrinin şeytan çıkarma ayini ile ilgili değerlendirmelerine değinilecek ve bu ritüel, ruh 
ve akıl hastalıklarının tedavi süreçlerine etkisi bakımından işlenecektir. Bu açıdan bakıldı-
ğında, bu çalışma, şeytani ele geçirilme inancına dayanan şeytan çıkarma ayinlerinin zihin-
sel ve ruhsal rahatsızlıkları tedavi etme ve hastanın iyileşme süreçlerine etkisi var mıdır? 
Eğer varsa, bu ritüeller tedavi sürecini nasıl etkilemektedir, gibi sorulara cevap arayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ele geçirilme, şeytan, ritüel, zihinsel ve ruhsal rahatsızlıklar, psi-
koloji.
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DEMONIC POSSESSION

Abstract

The aim of this article is to detect demonic possession existing in religions, such as 
hinduism, buddhism, taoism and shintoism as well as Islam, Judaism and Christianity 
which are monotheistic religions, a person’s mind and body being run by an entity such 
as an evil spirit, devil or satan with respect to faith in nation, and being determined with 
various changes such as abnormal physical force, rejecting sacred objects, foretelling and 
speaking in a different tongue or language, and rites of demonic possession which sacred 
objects such as amulet, crucifix etc. concerning ethos have been used, at times, methods 
have been performed such as letting person go hungry, without water and whipping as 
well, and to be able to expose how the faith of demonic possession takes place between 
mental and psychological disorders. At this juncture, the faith of demonic possesion and 
exorcism by means of religious and cultural interpretation, and the relation between mental 
and psychological disorders and this faith from the past to present day will be emphasized 
first. Afterwards, opinions in psychology and psychiatry being put forward about demonic 
possession, and besides cases of demonic posssesion with their analyses will be discussed. 
Lastly, reviews of psychology and psychiatry about rite of demonic possession, and this 
rite will be mentioned in terms of its effect on the therapy process of mental and psycho-
logical disorders. From this point of view, this article will also seek answers to questions 
such as: Do rites of demonic possession based on the faith of demonic possesion have an 
effect on the therapy process of mental and psychological disorders and patient’s recov-
ery process?, and if, how do these rites affect the process?

Key Words: Demonic possession, satan, rite, mental and psychological disorders, 
psycholog
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TÜRKİYE YAKIN TARİHİNİN BELLEK OLUŞUMUNDA BELGESEL 
SİNEMA’NIN ROLÜ: “ŞU ÇILGIN TÜRKLER”

Yrd. Doç. Ufuk UĞUR

ugurufuk@mynet.com

Türkiye tarihi çeşitli sınıflandırmalar ile tanımlanmakla beraber “yakın tarih” olgusu 
genellikle Osmanlı’nın son dönemi ve Cumhuriyet sonrasını kapsamaktadır. Kurtuluş sa-
vaşı sonrası yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti yaşanan devrimler ile birlikte batıya en-
tegre olma amacında olmuştur. Özellikle 1950 ve sonrası dönemde Türkiye batılılaşma 
çabasına girmiş ancak çeşitli demokrasi kesintilerine maruz kalmıştır. Sinema, Osmanlı-
nın son döneminden itibaren bir batılılaşma etkisi olarak ülkede kendini göstermiş ve ge-
lişmiştir. Özellikle 1960’lı yıllar yerli sinemanın gişede başarı sağladığı ve Türk sinema-
sında çeşitli türlerin ortaya çıktığı dönemdir. Belgesel sinemada bu dönemden itibaren 
çeşitli kurum ve kuruluşlarca Türkiye’de desteklenmiştir. Öncelikle, belgeleme, kayıt al-
tına alma ve arşivleme özellikleriyle kurmaca film anlayışından ayrılan belgesel sinema 
yakın tarihimizde önemli olayların görsel hafızasını da oluşturmuştur. Özellikle Türk si-
yasi tarihinin çalkantılı dönemlerinin başladığı bu yıllar daha sonra çeşitli sinemasal üre-
timlerle de belgelenmiştir. İnsanın ve toplumun değişim ve dönüşümlerine tanıklık eden 
belgesel sinema toplumsal hafızanın oluşumunda da yer tutan en önemli görsel araçlardan 
biridir. Turgut Özakman’ın aynı adlı eserinden yola çıkılarak yapılan “Şu Çılgın Türkler” 
isimli belgesel film çalışması da yakın Türkiye tarihini etkili biçimde anlatan bir çalışma-
dır. Yıkım ve sömürgeleşme başlığı ile kurtuluş savaşı ve Cumhuriyet’in önemine vurgu 
yapılan toplam 13 bölümden oluşan bu sözlü tarih türü belgesel film çalışması görsel bir 
hafıza oluşmaktadır. Genellikle yazarın stüdyo ortamında kendisiyle yapılan röportaj üze-
rine çeşitli arşiv görüntülerinden oluşan bu belgesel film Türk tarihi ve kültürünün kay-
naklarını anlatmaktadır. Yakın tarihimizle ilgili gerçeğin aktarılması ya da yeniden üre-
timinde oldukça önemli sayılan belgesel filmlerden biri olan “Şu Çılgın Türkler” adlı 
çalışma Anadolu’da yaşanan devrimin bilinmeyen yönlerini, ulusal direniş ve emperya-
lizme karşı direnişi anlatmaktadır.
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THE ROLE OF DOCUMENTARY CİNEMA İN THE MEMORY FORMATİON 
OF THE RECENT HİSTORY OF TURKEY: “THOSE CRAZY TURKS”

Abstract

The history of Turkey is defined by various classifications, while the “recent history” 
usually includes the Republic and its aftermath. The newly established Republic of Tur-
key after the War of Independence has been aiming to integrate with the westernized rev-
olutions. Especially in the 1950s and beyond, Turkey was on the westernization stage but 
was exposed to various interruptions. Since the end of the Ottoman period, cinema has en-
tered the country as an effect of westernization and has developed. Especially in 1960s, it 
was the period when the local cinema succeeded in the street and various kinds appeared 
in Turkish cinema. Documentary cinema has been supported by various institutions and 
organizations in this country since this period. First of all, documentary cinema separated 
from fiction film concept with its documentation, recording and archiving features has re-
corded important events in our memory in our recent history. These years, especially the 
turbulent periods of Turkish political history, were later documented by various cinematic 
productions. Documentary cinema, which witnesses the changes and transformations of 
people and society, is one of the most important visual means that takes place in the for-
mation of social memory. Turgut Özakman’s work titled “The Crazy Turks” is a work 
that describes the history of Turkey in an effective way. This verbal history-type docu-
mentary film work consisting of a total of 13 chapters emphasizing the war of liberation 
and the importance of the Republic with the title of demolition and colonization forms a 
visual memory. This documentary film, which is usually made up of various archive im-
ages with its own interview in the studio environment of the author, describes the sources 
of Turkish history and culture. One of the documentary films, “The Crazy Turks”, which 
is regarded as very important in the transmission of the truth about our recent history or 
in its reproduction, is describing the unknown aspects of the revolution in Anatolia, resis-
tance against national resistance and imperialism.
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İLKEL İNSAN VE DİKTATÖRLÜĞÜN KURULMASI: “HAYVAN ÇİFTLİĞİ” 
İLE “KARANLIĞIN YÜREĞİ” ROMANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Yrd. Doç. Dr. Vedi AŞKAROĞLU

Ardahan Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

vediaskaroglu@ardahan.edu.tr

Dünyanın yaşadığı en önemli ve en geniş kapsamlı savaşlara, Stalin, Hitler, Mussolini 
gibi milyonlarca insanın öldürülmesi, soykırımlar, sürgünler gibi trajik ve insanlıkdışı uy-
gulamaları ortaya koyan diktatörlerin ortaya çıkışına tanıklık eden 20. yüzyıl bir bakıma 
şiddet ve diktatörlük çağı olarak da adlandırılabilir. Küresel güçlerin pazar arayışı doğ-
rultusunda, ekonomik krizlerden bir çıkış olarak gördüğü ve dünyanın görece geri kal-
mış coğrafyalarının karşıt ideolojiler doğrultusunda parçalandığı, Soğuk Savaş dönemi-
nin öncesi ve sonrasında ülkelerin ve aynı ülkelerde farklı odakların birbirlerine düşman 
kesildiği bu dönem, insanlığın ve birliğini sağlamaya çalışan her bir topluluğun geleceği 
açısından önemli çözümlemeler yapmayı zorunlu kılmaktadır. Şiddetin ardında yatan ana 
unsurlardan en önemlileri insana dair olan ilkellik güdüsü, açgözlülük ve sınırsız güç is-
tekleridir. Edebiyat öznelinde, ilkel insan doğasının ve sınırsız güce susamış insanın iş-
lendiği pek çok eser mevcuttur. İngiliz romancı Joseph Conrad, daha dünya savaşları ya-
şanmadan önce yazdığı Karanlığın Yüreği romanında, emperyalist amaçlarını uygarlık 
maskesi ile örten Batı’nın genel görüngüsünü bireysel düzlemde Kurtz karakteri ile or-
taya serimlerken; diğer bir İngiliz yazar George Orwell, hayvan figürleri kullanarak yaz-
dığı Hayvan Çifliği’nde Bolşevik devrimini insan doğası ve diktatörlüğün kurulma aşa-
ması biçiminde domuzların kişileştirilmesi yoluyla aktarır. Bu çalışmada, Hayvan Çiftliği 
ile Karanlığın Yüreği romanlarının, ilkel insan doğası ve diktatörlüğün kurulması açısın-
dan karşılaştırmalı bir çözümlemesi yapılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İlkellik, İnsan Doğası, Diktatörlük, Hayvan Çiftliği, Karanlı-
ğın Yüreği
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PRIMITIVE HUMAN AND THE CONSTUCTION OF DICTATORSHIP: 
COMPARISON OF “ANIMAL FARM” AND “HEART OF DARKNESS”

Abstract

The 20th century, which witnessed the most important and widest wars, and the emer-
gence of dictators like Stalin, Hitler or Mussolini, who were responsible for such inhu-
man and tragic acts as the death of millions of people, genocides, massacres and exiles, 
can also be labeled as the century of violance and dictatorship. In line with the market 
research of global forces, this period when the destruction of relatively underdeveloped 
geographies of the world as a way out of the global economic crises was witnessed, and 
various countries and groups within the same country turned into fierce enemies before 
and after the Cold War period, makes it urgent to analyse the underlying factors for the 
prospect of humanity as well as that of communities trying to construct solidarity within 
themselves. Among the main factors underlying violence are human savagery, greed and 
demand of limitless power. In literature, there are many works dealing with primitive hu-
man nature and humans who demand limitless power. The English novelist Joseph Con-
rad reveals the West’s general characteristics, which masks their imperialistic aims with 
the appearance of civilisation through his character Kurtz in his novel titled Heart of Dark-
ness; whereas another English novelist George Orwell, in his Animal Farm, whose main 
characters are animals, offers the picture of Soviet Revolution as the construction of dic-
tatorship as a result of primitive human nature through the personification of pigs. In this 
study, a comparative analysis of Animal Farm and Heart of Darkness is made in line with 
primitive human nature and the construction of dictatorship.

Key Words: Primitivity, Human Nature, Dictatorship, Animal Farm, Heart of Darkness
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COMPARING GENDER ROLES IN THOMAS HARDY’S NOVELS
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Abstract

Biological deterministic approach divides people into two categories as men and 
women depending on their physical / biological properties, and by this way it strengthens 
their status and roles in society. However, social gender is completely different from bio-
logical sex because it is culturally determined and varies from a community to another. It 
may also change in the course of history, so it can be defined as gender position or gen-
der identity. This identity is the collection of psycho-social features which label the indi-
vidual as feminine or masculine. These features are given properties as gender roles in a 
spesific time and a spesific society, which are completely dependant on culture, religious 
beliefs, moral values or class distinctions. Here, it can be said that social gender has many 
dimensions based upon culture, religion, morality and economic status.

In Thomas Hardy’s four novels, namely The Mayor of Casterbridge, The Return of 
the Native, Tess of D’Urbervilles and Jude the Obscure, the author’s presentation of male 
and female characters is a reflection of patriarchial society. Each character is portrayed 
from economic, social and cultural perspective. Yet, the main distinction is made based 
upon gender roles, designed almost totally in accordance with the Victorian period val-
ues. Whereas the male characters enjoy an indisputably privileged treatment from both 
the society and the author in their roles, female characters are treated as the others. In this 
study, the cases of both genders will be comparatively examined with a view to the plot 
and characterisation strategy employed by the author.

Key Words: Gender Roles, The Mayor of Casterbridge, The Return of the Native, 
Tess of D’Urbervilles and Jude the Obscure



632

Ist International Symposium of Silk Road Academic Studies

POSTMODERNİZM VE KİMLİK
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Postmodernizmi tanımlamaya çalışmak kimi zaman samanlıkta iğne aramaya benzer. 
Bunun en temel nedeni genelleştirilebilir kavramlarla ortak bir düşünceye işaret etme ko-
nusunda oluşturduğu kaygan zemindir. Kimlik konusundaki kapsayıcılığı, onun her tür-
den kavramı içermesini sağlar. Kapsayıcılık ilk bakışta temel insan hakları, etnik kimlik-
ler, cinsiyet, sınıf gibi pek çok açıdan günümüz demokratik yaşamın temel bileşenlerini 
kucaklayıcı bir özellik olarak ortaya çıkar. Ancak, ortak paydaları zorunlu kılan topluluk-
ların ve hareketlerin üzerine oturacağı ve insanları birleştiren, ortak hedeflere yönlendiren 
benzerlikler yerine, en küçük toplumsal birimden başlayarak farklılığı öne çıkarmasıyla 
kapsayıcılığın tümel/birleştirici özelliğini kaybeder. Farklı normların biraradalığı olarak 
düşünülebilecek olan postmodern dünya, insan üretimi olan davranışlar, değerler, duygu-
lar ve inançlar konusunda insanın benzemezliğini işleyerek bir yandan modernizmin seri 
üretim mantığına karşı çıkarken öte yandan her kişiye özel bir konum ayırır. Bu özel ko-
num, birey düzleminde sınırsız özgürlük ve kimlikler anlamına gelir, ancak toplum açısın-
dan bireyin kendi dünyasına kapanmasından ve başkaları ile ortak bir yaşam alanı, kimlik 
ya da değerler dizgesi üretmesini engellemesinden dolayı, başkalarının varlık alanına sa-
dece yüzeysel bir düzlemde bir saygı oluşturur. Herkesin “ben” olduğu bir topluluk içinde 
“biz” olgusu yavaşça yitirilmeye başlanır ve “biz”in olmadığı bir topluluk içinde her yön, 
her yönelim mümkün hale gelir. Böylesi bir genişlik, ortak eylemlerin, amaçların ve çı-
karların bencilleşmiş bireye karşı yenilgisinin sesine dönüşür.

Anahtar Kelimeler: Postmodernizm, Kimlik, Bencillik, Ayrışma
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POSTMODERNISM AND IDENTITY

Abstract

Trying to define postmodernism is sometimes like finding a needle in a haystack. The 
main reason of this difficulty is the elusive base it creates as regards pointing out to a com-
mon idea through generalised terms. Its comprehensiveness of identity makes it possible 
to hold every kind of term. Such comprehensiveness appears, at first sight, as a feature 
of broadness of welcoming the main contituents of today’s democratic life such as ba-
sic human rights, etnical identities, genders and classes. However, instead of the similar-
ities, which bind people together, lead them to common causes and necessitate common 
features upon which communities or movements may rely for the sake of unity, it loses 
its uniting/collective aspect of comprehensiveness by pushing forward differences start-
ing from the smallest social units. The postmodern world, which can be regarded as the 
wholeness of different norms, focuses on the differences inherent in human-made values 
such as behaviours, emotions or beliefs and on one hand it attempts to undermine the pro-
duction line logic of modernism and on the other hand it creates a special place for ev-
ery individual. Such a special place means limitless freedom and acceptance of identities 
on individial level, yet it presents a superficial respect for the presence of others as it en-
courages the individual to live in isolation and deters them from establishing common life 
perspectives, identities or values. In a community where every individual exists as an iso-
lated “I”, the conception of “we” is gradually lost, and the loss of “we” means the possi-
bility of every dimension or pursuit. Such broadness turns into the defeat of all common 
conduct, causes or interests by the egoistic type of individualism.

Key Words: Postmodernism, Identity, Ego-centricism, Dissolutio
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Abstract

Against the background of drastic social changes brought about by modernization and 
globalization, ethnic minorities integrated into national states, are at a crossroads. They 
select and balance between preserving the traditions and adoption of the values of mod-
ern societies, the traditional way of life and universalism, isolation and integration into 
the national state.

The research is based on the results of the fieldwork in Mongolia in 2016-2017 sup-
ported by the grant of Russian Foundation for Fundamental Research N16-13-17002 
“Forming of the ethnic identity of the Tuvans of Mongolia in conditions of multiethnic-
ity”. Tuvans of Mongolia as an ethnic minority deserves special attention from the point 
of view of relationship between the state and ethnic minorities, civil and ethnic identities, 
national majority and ethnic minorities. The subject of the article is the dynamics of the 
formation of ethnic identity of Tuvans under the condition of the socio-economic and po-
litical transformation in Mongolia. Considering the ethnic identity in historical terms, we 
investigated the historical sources and factors of Mongol Tuvan’s ethnic identity in the his-
tory of Mongolia. The article focuses on the revealing of the national and ethnic identity 
of Tuvans of Mongolia. Also the article analyzes their ethnic identity at the level of auto- 
and heterostereotypes. Another aspect of the study is to determine the specificity of inter-
ethnic relations Tuvans of Mongolia. The language situation is also researched in the paper.

Key Words: ethnic identity, globalization, minority, interethnic relation, integration, 
language situation
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YEŞİL BÜYÜMENİN YARATACAĞI FIRSATLAR
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Bu çalışmada, ülkeler için yeşil büyümeye geçişle ortaya çıkacak olan fırsatlar dünya 
ve Türkiye ölçeğinde değerlendirilmiştir. İçinde bulunulan 21. yüzyıldaki enerji krizleri, 
küresel ısınma, iklim değişikliği gibi çevresel sorunlar ve insanlar tarafından dünya doğal 
kaynakların bilinçsizce kullanımı yeşil büyümeye ihtiyaç duyulması gerektiğini açıkla-
maktadır. Uluslararası alanda yeşil büyüme politik, ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları 
ile gezegende yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırmayı mümkün kılabilecek kapasiteye 
sahip bir kavram olarak görülmekte ve kabul edilmektedir. Yeşil büyümenin yaratacağı 
fırsatlar bakış açısına göre artırılıp azaltılabilir. Yeşil büyüme fırsatları üç hedefe odakla-
nır. İlk olarak büyümeyi gerçekleştirmek, ikinci olarak sosyal kapsayıcılık (ülkedeki farklı 
grup ve kültürlerin ekonomik, sosyal ve kültürel olan kaynaklara eşit bir şekilde ulaşımı-
nın sağlanması) ve son olarak da çevresel sürdürülebilirliği sağlamaktır. Bununla bera-
ber yeşil büyüme fırsatları yükselen hedefleri de beraberinde getirir. Yeşil büyüme fırsat-
ları dünyada küresel olarak iş ve gelişme modellerinin yeniden düşünülmesini sağlamıştır. 
Yeşil büyüme, ülkelerin özelliklerine göre ekonomik, siyasal, çevresel ve hatta sosyal fır-
satlar yaratır. Ekonomik büyüme teşvik edilirken, toplumun tüm kesimlerinin yararına iş 
olanaklarının yaratılması, toplam talebin genişletilmesi yoksulluğun azaltılması da gerçek-
leşmiş olur. Yaratacağı en önemli fırsat olarak da istihdam görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yeşil Büyüme, Fırsatlar, İstihdam, Türkiye
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THE OPPORTUNITIES THAT GREEN GROWTH WILL CREATE

Abstract

The opportunities that will arise for countries with the transition to green growth have 
been assessed across the world and Turkey in this study. Environmental issues like energy 
crises, global warming, climate change in the current, 21st, century and usage of natu-
ral resources in the world by human beings insensibly explain the need for green growth. 
With its political, economic, social and environmental dimensions, green growth is seen 
and accepted internationally as a concept capable of eliminating problems on the planet. 
The opportunities that green growth will create may be increased or decreased depending 
on the perspective. Green growth opportunities focus on three goals. First, realization of 
growth, second, social inclusion (ensuring that different groups and cultures in the coun-
try access economic, social and cultural resources equally), and finally, ensuring environ-
mental sustainability. Therewithal, green growth opportunities bring along rising goals. 
Green growth opportunities led to revision of business and development models globally. 
Green growth creates economic, political, environmental and even social opportunities de-
pending on characteristics of the countries. With creating job opportunities for the bene-
fit of all segments of society, while economic growth is being promoted, and expanding 
the total demand, poverty reduction will also occur. Employment is seen as the most im-
portant opportunity it will create.

Key Words: Green Growth, Opportunities, Employment, Turkey
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADAN YEŞİL BÜYÜMEYE:
TEORİK BİR İNCELEME

Veysel YILMAZ

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

veysel.yilmaz@gop.edu.tr

20. yüzyılın özellikle 2. yarısından itibaren çevresel sorunların baş göstermesi ile be-
raber insanların doğaya karşı tutumu değişmiştir. Toplumlarda çevre bilincinin oluşması, 
sorunu çözmeye dönük çabaları da beraberinde getirmiştir. Bu çözüme yönelik gelişmeler 
1970’li yıllarda sürdürülebilir kalkınmanın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Sürdürüle-
bilir kalkınma kavramı hala günümüzde de çok sık kullanılmaktadır. Aynı zamanda tartı-
şılan bir kavram haline de gelmiştir. 21. yüzyılın başındaki olaylar sürdürülebilir kalkın-
manın yeni bir hamleye ihtiyacı olduğunu ortaya koymuştur. Bu hamlede ilk olarak 2005 
yılında Asya-Pasifik bölgesinde ortaya çıkan yeşil büyüme kavramıdır. Bu çalışmada sür-
dürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir kalkınmanın yeni vizyonu olan yeşil büyümenin te-
orik incelenmesi yapılmıştır. Bu kapsamda sürdürülebilir kalkınma ve yeşil büyümenin 
tanıtımı, sürdürülebilir kalkınmadan yeşil büyümeye kadar yaşanan gelişmeler, sürdürü-
lebilir kalkınma ve yeşil büyüme kavramlarının ölçülmesi ve göstergeleri tartışılmaktadır. 
Yeşil büyüme kavramının temelinde sürdürülebilir kalkınma vardır. Bu manada yeşil bü-
yüme üç temel zorunluluğun oluşmasıyla ortaya çıkmaktadır. Bunlar, sürdürülebilir kal-
kınma, ekonomik bir politika ve mevcut ekonomik sistemin kaynak kullanımında sürdü-
rülemez ve verimsiz olmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Kalkınma, Yeşil Büyüme, Göstergeler
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FROM SUSTAINABLE DEVELOPMENT TO GREEN GROWTH: A 
THEORETICAL REVIEW

Abstract

Attitude of people towards nature have changed beginning from especially second half 
of the 20th century along with arising of environmental problems. Raising of environmen-
tal awareness in societies brought along efforts to solve the problems. These solution-ori-
ented developments led to the emergence of sustainable development in the 1970s. The 
concept of sustainable development is still being used nowadays very often. It has also be-
come a concept that is being discussed upon. The events at the beginning of the 21st cen-
tury showed that sustainable development needs a new breakthrough. This breakthrough 
is the green growth concept that first occurred at the Asia-Pacific region in 2005. Theo-
retical review of sustainable development and green growth, the new vision of sustainable 
development, has been carried out in this study. Introduction of sustainable development 
and green growth, the emerging incidents beginning from sustainable development until 
green growth, measurement and indicators of sustainable development and green growth 
concepts are being discussed in this context. Sustainable development lies at the bottom 
of green growth concept. In this sense, green growth emerges with arising of three basic 
obligations. These are sustainable development, an economic policy and unsustainability 
and inefficiency of current economic system in resource utilization.

Key Words: Sustainable Development, Green Growth, Indicators
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NİĞDE MÜZESİNDEKİ BİZANS DÖNEMİNE AİT AĞIRLIK ÖRNEKLERİ
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Bizans Döneminde tartı aleti olarak kantar ve terazi kullanılmıştır. Kantarlarda kulla-
nılan ağırlıklar küre, büst ve heykelcik şeklindedir. Terazi kefelerinde kullanılan ağırlık-
lar ise; üstten ve alttan yassıltılmış küre, kare, dikdörtgen ve disk şeklindedir. Bizans ağır-
lıkları sikke ağırlık ve ticari ağırlık olmak üzere iki gruba ayrılır. Sikkelerin kontrolünde 
ve malların tartılmasında malzeme olarak cam, bronz, pirinç ve kurşundan yapılmış ağır-
lıklar kullanılmıştır. Ağırlıklar döküm ve kesim tekniği ile şekillendirilmiştir. Ağırlıkların 
yüzeyinde kazıma tekniğinde yapılmış çeşitli bezemeler, dinsel temalar ile birim ve de-
ğer simgelere yer verilmiştir.

Çalışmamızda Niğde Müzesi’ne değişik yıllarda satın alma, hibe ve müsadere yoluyla 
kazandırılmış Erken Bizans Dönemine ait 23 adet ağırlık değerlendirilmiştir. Şimdiye ka-
dar bilimsel çalışmalara konu olmayan ağırlıkların ölçüleri ve ağırlıkları alınarak tanım-
lanmaları yapılmıştır. Ağırlıkların fotoğrafları çekilmiş ve ağırlık değerlerine göre grup-
landırılarak, üzerlerindeki harf ve süsleme özellikleri ile tanıtılmıştır.

Ağırlıklardan, terazi kefelerinde kullanılan 22 adet ağırlık; kare ve disk formlu olup 
bronz (20 adet) ve cam (2 adet) malzemeden imal edilmiştir. 3 tanesi hariç diğerlerinin 
yüzeyinde nomisma değerini gösteren harfler yer almaktadır. Katalog numarası 1-18 ara-
sındakiler bir nomisma, katalog numarası 19 ve 20 olan ağırlıklar iki nomismata, katalog 
numarası 21 ve 22 olan ağırlıklar ise beş ve altı nomismata denk gelmektedir.

Kantar ağırlığı olarak; katalog numarası 23 olan bir adet büst şeklinde kantar topuzu 
yer almaktadır. Kantar topuzunun malzemesi bronz olup döküm tekniği ile üretilmiştir. 
Niğde Müzesi koleksiyonunda bulunan ağırlıkların çeşitli müzelerdeki benzer örnekleri 
ile karşılaştırılarak tarihleme ve değerlendirmeleri yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Erken Bizans, Ağırlık, Maden, Cam, Nomisma, Büst, Süsleme.



640

Ist International Symposium of Silk Road Academic Studies

WEIGHT EXAMPLES OF THE BYZANTINE PERIOD IN NIGDE MUSEUM

Abstract

Weighbridge and scales were used during the Byzantine period. The weights used in 
the weighbridge are spheres, busts and figurines. The weights used in the scales are; Top 
and bottom flat sphere, square, rectangular and disc shape. Byzantine weights are divided 
into two groups: coin weight and commercial weight. Weights made of glass, bronze, 
brass and lead are used as materials in the control of the coins and weighing of the goods. 
Weights are shaped by casting and cutting technique. On the surface of the weights are var-
ious ornaments made in scraping technique, religious themes and unit and value symbols.

In our study, 23 different weights belonging to Early Byzantine Period, which were 
bought by Niğde Museum in different years, through grants and confiscations, were eval-
uated. Until now, they have been defined by taking measurements and weights of weights 
that are not scientific subjects. The photographs of the weights were taken and grouped 
according to their weight values, and they were introduced with their lettering and dec-
oration features.

22 weights used in weighing scales; Square and disk form, made of bronze (20 pieces) 
and glass (2 pieces). There are letters on the surface of the others, except for 3, which 
show the value of nomisma. Catalog numbers 1-18 are nominal numbers, catalog num-
bers 19 and 20 are weights of two nomimas, catalog numbers 21 and 22 are weights of 
five and six nomisms.

As the weight of the scale; There is a weighing knob in the form of a bust with cat-
alog number 23. The material of the weighing ball is made of bronze and casting tech-
nique. Weighing and evaluations were carried out by comparing the weights found in the 
Niğde Museum collection with similar samples in various museums.

Key Words: Early Byzantine, Weight, Mine, Glass, Nomisma, Bust, Ornamentation.
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Klasik olarak örgüt kültürü kavramı; bir örgütte insanların davranışlarını şekillendiren 
normlar, davranışlar, değerler, inançlar ve alışkanlıklar sistemidir. Çalışanlar örgütsel or-
tamda kendilerine özgü bu sisteme dayanarak bir kültür oluştururlar, geliştirirler, değişti-
rirler ve örgütün yeni çalışanlarına aktarırlar.

Örgüt kültürü çoğunlukla, vizyon, felsefe ve işletme stratejileri gibi değerleri ve belli 
fikirleri ortaya koyan ve uygulayan bir lider veya önder ile başlar. Bu fikir ve değerler ba-
şarıya yol açtığında kurumsallaşır ve liderin vizyon ve stratejileri yansıtan örgüt kültürünün 
ortaya çıkmasına imkan verir. Bu nedenle liderin gösterdiği performans, liderlik şekli, örgüt 
kültürünün, stratejik amaçlar doğrultusunda şekillenmesinde en önemli gösterge olacaktır.

Yapılan araştırmanın amacı; liderlik tarzı ile örgüt kültürü arasındaki ilişkinin güçlü 
olması durumunda, ne gibi değişimlerin örgüt içinde yaşandığını gözlemleyebilmektir. 
Bu amaçla, Manisa Vestel Fabrikası’nda 900 çalışana anket uygulanmıştır. Ayrıca 10 be-
yaz yakalı ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yapılan istatistiksel analiz sonuç-
larına göre; özellikle liderlik tarzının örgüt kültürünü daha çok etkilediği ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Örgüt Kültürü, Liderlik Tarzı, Liderlik
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NEW ARGUMENTS IN ORGANIZATIONAL CULTURE AND LEADERSHIP 
STYLE: A STUDY AT THE VESTEL FACTORY IN MANISA

Abstract

Classical concept of organizational culture is; norms, behaviors, values, beliefs and 
habits that shape the behavior of people in an organization. Based on this unique system 
in the organizational environment, employees form a culture, develop, change and trans-
fer it to new employees.

Organizational culture often begins with a leader or a pioneer who sets and applies 
values and certain ideas, such as vision, philosophy and business strategies. These ideas 
and values are institutionalized when they lead to success and allow the emergence of an 
organization’s culture that reflects the vision and strategies of the leader. For this reason, 
the leader’s performance and leadership style will be the most important indicator when 
organizational culture is shaped for strategic purposes.

The purpose of the research is; When the relationship between leadership style and 
organizational culture is strong, what changes can be observed in the organization. For 
this purpose, 900 employee surveys were conducted at the Manisa Vestel Factory. Face-
to-face interviews with 10 white-collar workers were also conducted. According to the 
statistical analysis results; It has become clear that leadership style influences organiza-
tional culture more.

Key Words: Organizational Culture, Leadership Style, Leadership
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ORTA DOĞU EKSENİNDE, ABD’NİN SİNEMASAL PROPAGANDASI VE 
HOLLYWOOD-PENTAGON İŞBİRLİĞİ
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Kamuoyunun, kendi istediği yönde şekillenmesini isteyen güçler, yoğun olarak pro-
paganda faaliyetine başvururlar. Kitleler üzerinde algı yönetimi yapmak için kullanılan 
kitle iletişim araçlarının başında ise gerçek ile en yakın ilişki kuran sinema gelmektedir. 
Sinemanın kitleler üzerindeki etkisinden istifade etmek isteyen güçler, ortaya çıktığı an-
dan itibaren sinemayı, siyasal propaganda için açık ya da örtülü şekilde kullanmışlardır. 
Bu amaçla, sinema endüstrisinin en büyük aktörü olan Hollywood ile iç ve dünya kamu-
oyunda yerel ve küresel siyasetinin önünü açacak istendik yönlendirme ve algı oluştur-
mak isteyen ABD’nin yolu kesişmiştir. Bu birliktelik zaman içerisinde resmi hale getirile-
rek ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile Hollywood arasında gizlenmeyen bir işbirliği 
süreci başlamıştır. Dünyanın tek kutuplu hale geldiği varsayılan, Sovyetler Birliği’nin da-
ğılmasının ardından Orta Doğu’daki gelişmelerin ana ekseninde bulunan ABD’nin, bölge-
deki siyasetinin yardımcı unsuru olarak Hollywood’un gücünden yararlandığı görülmek-
tedir. Son çeyrek asırda Hollywood yapımı Orta Doğu konulu filmlerin sayısındaki artış 
ve temsil kodlamalarındaki farklılık, ABD’nin dış siyasetinde izlediği yolun, Hollywood 
tarafından stabilize edildiği izlenimi vermektedir.

Anahtar Kelimeler: Sinema, Hollywood, Pentagon, Propaganda, Orta Doğu
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IN THE MIDDLE-EAST AXIS, THE SCENARIOED PROPAGANDA OF 
THE USA’S AND THE COOPERATION BETWEEN HOLLYWOOD AND 

PENTAGON

Abstract

The powers who demand the public to direct according to their wish appeal to propo-
ganda activities. The main mass communication medium used to create perception man-
agement and related to the reality is the cinema. The powers who would like to benefit 
from the impact of the cinema on the public have used it for the political propoganda ex-
plicitly and/or implicitly since the cinema appeared. For this purpose, the way between 
Hollywood ,the greatest actor of the cinema world, and the USA which aims at creat-
ing a direction and perception leading to local and global policy in internal and external 
public has intersected. This cooperation has in time period been formalised and a collab-
oration process between the USA Defence Ministry ( Pentagon) and Hollywood has al-
ready launched. After the collapse of the Soviet Union which is so-called ‘unipole’, it is 
observed that the USA standing in the main axis of the developments in the Middle-East 
has been utilizing from the power of Hollywood as the supplementary component. In the 
last quarter century , the incease of the number of the Middle -East based films and the 
difference in representative codes have given the impression that the way the USA is ap-
plying in foreign policy is stabilized by Hollywood.

Key Words: Cinema, Hollywood, Pentagon, Propaganda, the Middle -East
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TÜRK-İSLAM BEZEME SANATINDA GAMALI HAÇ (SVASTİKA) İLE 
ÇARKIFELEK MOTİFLERİNİN KÖKEN VE İKONOGRAFİK ANLAMLARI 

ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
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Türk-İslam bezeme sanatında kullanan motiflerin kaynaklarına inildiğinde çok farklı 
ve geniş coğrafyalarda karşımıza çıkan motiflerle büyük benzerlik gösterdikleri görül-
mektedir. Ancak, ikonografik çözümlemeleri yapıldığında Türklerin İslamiyet’i kabul et-
melerinden sonra bu motiflere farklı anlamlar yükledikleri ve yeni bir anlayışla değerlen-
direrek kullandıkları da anlaşılmaktadır. Türk-İslam bezeme repertuvarında çok geniş bir 
kullanım alanı olan ve zengin ikonografik anlamları ile dikkat çeken gamalı haç (svas-
tika), çarkıfelek motifleri bu bağlamda en yaygın görülen motiflerin başında gelmektedir.

İnsanlığın bilinen en eski sembollerinin başında gelen ve kaynağı Paleolitik dönemlere 
kadar uzanan gamalı haç (svastika), çarkıfelek motifleri farklı zaman dilimlerinde, farklı 
coğrafyalardaki toplumların “iyiliği”, “doğruluğu”, “koruyucu gücü temsil etme” gibi zen-
gin anlamlar yükleyerek kullandıkları motifler olduğu görülmektedir. Ortak kökenden ge-
liştikleri kabul edilen gamalı haç (svastika), çarkıfelek motiflerinin kaynağı, yansımaları 
ve ikonografik anlamları üzerine günümüze kadar birçok araştırmalar yapılmıştır. Ancak, 
bu motiflerin Türk-İslam sanatı bağlamında ikonografik anlamları konusunda ayrıntılı bir 
çalışmaya rastlanılmamıştır. Bazı yayınlarda kısmen değinilen bu motiflerin Türk-İslam 
bezeme sanatının en yaygın motiflerinden oldukları görülmektedir. İslam öncesi Türk kül-
tür tarihinde önemli bir yeri olan, kozmolojik anlamlarının yanı sıra dinsel ve siyasal an-
lamları ile ön plana çıkan bu motiflerin Türklerin İslam dinini kabul etmelerinden sonra 
da varlığını sürdürdüğü ve evrilerek yeni anlamlar yüklenilip kullanıldıkları görülmektedir.

Bu araştırma makalesinde gamalı haç (svastika), çarkıfelek motiflerinin kaynağı, 
Türk-İslam bezeme sanatındaki kullanımı ve ikonografik anlamları üzerinde ayrıntılı du-
rularak örnekler ışığında çözümlemeye gidilmiş, tarihi çerçeve olarak da İslam sonrası 
Türk sanatı dönemi ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gamalı Haç (Svastika), Çarkıfelek, Motif, Bezeme, Türk-İs-
lam Sanatı
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AN EVALUATION ON ORIGIN AND IONICOGRAPHIC DIMENSIONS OF 
FYLFOT (SWASTIKA) AND WHEEL OF FORTUNE MOTIFS IN TURKISH-

ISLAMIC DECORATİVE ART

Abstract

Analyzing sources of motifs that used in the Turkish-Islamic decorative arts, they ap-
pear to be quite similar to motifs existing in various and wide range of geographies. How-
ever, when they are analyzed regarding iconographical dimension, it can be seen that Turks 
developed a new interpretation and different meanings of these motifs after accepting Is-
lamic religion. They used the motifs with a new understanding. In Turkish-Islamic dec-
oration repertory, flyfot (swastika) and wheel of fortune motifs which have a wide range 
of usage and rich iconographic meanings are the most common motifs in this context.

Swastika and wheel of fortune motifs, two of the earliest known symbols of man-
kind and dating back to the Paleolithic period, used in various and rich meanings such as 
“goodness”, “correctness”, “representing protective power” by societies in different geog-
raphies. Many studies have been implemented related source, reflections and the icono-
graphic meanings of swastika and wheel of fortune motifs which are considered to have a 
common root. Yet, it has not been found any detailed study regarding iconographic mean-
ings of these motifs in Turkish-Islamic art context. These motifs, which are partly men-
tioned in some publications, are indicated among the most common used motifs of Turk-
ish-Islamic decoration art. The motifs with religious, political and cosmological meanings 
had a significant place in Turkish culture before Islam. They maintained to exist with a 
new interpretation and an altered perspective after Islamic period.

Source, usage in Turkish-Islamic decorative art and iconographic meanings of swas-
tika and wheel of fortune motifs have been examined in details in this research article. 
The motifs have been analyzed by using various motif samples. Post-Islamic Turkish art 
period comprises historical framework of the article.

Key Words: Flyfot (Swastika), Wheel of Fortune, Motif, Decoration, Turkish- Is-
lamic Art.
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Bilim ve sanata ilişkin üretilen her metin sonuç itibariyle dile dayanır. Bu demektir ki 
insanın bütün fikri birikimleri kendisini dil içerisinden ifade eder. Bir fikir ve sanat eseri-
nin nitelikli olup olmadığını belirleyen şey yine dildir. Bir anlamda insanı diğer insanlar-
dan özgünlük açısından ayıran şey dil ile kurduğu iletişimdir. Bir dil ürünü olan bilimsel 
ve sanatsal metin, aynı zamanda onu ortaya koyanı dahi ve sıradan diye ölçen bir göster-
gedir. Öyle anlaşılıyor ki dil, fikir ve sanat eylemlerimizde hem özne hem de yüklemdir. 
Büyük bir ruhun yahut nitelikli bir zekânın keşif ve tecessüsleri ancak dil ile anlam kazanır.

Bu bildiride dil ile kurduğu yüksek fikir ve sanat ilişkisi herkes tarafından bilinen Mev-
lana’nın edebiyat, sanat ve tasavvufi birikimimize damga vuran eseri Mesnevi’deki dile 
ilişkin fikirleri ele alınacaktır. Mevlana’nın farkında bir aydın sanatçı ve veli olarak dile 
ilişkin fikirleri onu tarzında zirve yapan dil etmeni hakkında farklı, özgün düşünceleri in-
celenecek ve onun dil hakkında çok derin ve geniş bir yerden gelen renkli ve özgün gö-
rüşleri dile getirilecektir. Mevlana’da sıradan bir dil anlayışından çok dili perdeler diye 
nitelediği bir ifade kategorileri halinde düşünmek gibi bir dil şuuru vardır. O, her dil dü-
zeyini bir öncekinin değili biçiminde algılar. Ancak ondaki dili sadece kelimelerden olu-
şan bir bütünlük gibi anlamak yanıltıcıdır. Mevlana, dili ses, harf, kelime ve cümlelerin 
ötesinde bir hakikat olarak görür.

Anahtar Kelimeler: Mevlana, mesnevi, dil, dil düzeyleri, tasavvuf.
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LANGUAGE SEARCH IN MEVLANA

Abstract

As each text is based on science and language arts for the results produced. This means 
that the whole idea of accumulation refers to itself in human language. What determines 
whether an intellectual and artistic quality of the work is still the language. Human com-
munication is established with a sense of authenticity in terms of what separates language 
from other people. Scientific and artistic language text, which is a product, it is also an in-
dication that even the ordinary and he revealed the new measure it. It seems that language 
is subject predicate both our intellectual and artistic activity. The meaning of a great soul 
or a qualified intelligence discovery and curiosity, but language.

In this paper the idea that high exchange rate with the language known by everyone 
in the relationship between art and literature, art and mystic Rumi’s work that marked 
our know-how will be discussed ideas for the language in Masnavi. Rumi’s ideas about 
language as an intellectual artist and parents aware of the different factors that original 
thoughts about the style of language that the summit will be studied and raised her col-
orful and original ideas from a very deep and wide place on her tongue. There is a lan-
guage consciousness in Mevlana to think in terms of expressions that they regard as a lan-
guage curtains rather than an ordinary language understanding. He perceives every level 
of language in the form of the former. However, it is misleading to understand the lan-
guage as a whole consisting of only words. Mevlana is seen as a truth beyond language 
voice, letters, words and phrases.

Key Words: Mevlana, Mesnevi, language, language levels, sufism.
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Abstract

The Silk Road is a picturesque European term for the network of roads extending from 
Southern Europe to East Asia. In the Middle Ages, this vast area included the Eastern Med-
iterranean, Byzantium, the Muslim East, India and China. Expensive commodities were 
supplied through this network and various cultural and scientific achievements were ex-
changed. Thus, astronomical knowledge, hour systems and clocks were exchanged too. 
In this paper, their study is based primarily on the works of Al Biruni, probably the great-
est encyclopedist of the Middle Ages. Travelling for a couple of years over several thou-
sand kilometers at the time of Marco Polo, the Silk Road travellers used to come across 
different timing systems. Although at first glance different, all these systems relied on the 
same key moments and were embodied in similar sundial constructions. The key mo-
ments of these hour systems were the sunrise, the sunset and the Sun culminations, while 
the structural solutions of sundials, with the exception of the Chinese equatorial and the 
improvised Byzantine, were based on the observance of the end of a gnomon’s shadow 
that determined the time.

Key Words: Silk Road, Middle Ages, gnomonics, hour system, sundial
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KAMU KURUMLARINDA SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ: 
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Günümüzde toplumsal yararı gözetmeyen kurumların, mevcut rekabetçi pazarda var-
lıklarını sürdürmeleri neredeyse imkânsızdır. Salt kâr amacıyla faaliyet gösteren kurum-
ların, bu şekilde hayatta kalmaları pek de mümkün değildir. Bu sebeple kurumların de-
vamlılığını sağlamaları ve hareket alanlarını koruyabilmeleri topluma, doğaya ve insana 
duyarlı olmalarıyla doğrudan ilgilidir. Tüm işletmelerde olduğu gibi kamu kurumları da 
toplumsal faydayı gözetmelidir. Bu aşamada sosyal sorumluluk tüm kurumlar için yapıl-
ması gerekli olan uygulama alanıdır. Bu bağlamda kamu kurumları da sosyal sorumluluk 
projelerini sürdürdüklerinde toplumsal meşruiyetlerini pekiştirirler.

Yerel yönetim birimleri içinde yer alan belediyeler bulundukları kentlerin her türlü alt-
yapı, sağlık, temizlik, imar, eğitim, ulaşım, kültür ve sanatla ilgili alanlarında hizmet ver-
mekle yükümlüdürler. Halkın taleplerini en iyi şekilde karşılamak üzere kurulan bu kamu 
kurumları, aynı zamanda kendi inisiyatifi ile toplumsal yararı gözeten farklı çalışmalar 
yapmaktadırlar. Kamu yararı gözeterek beklenilenden daha fazla hizmet üreten belediye-
ler, halkın gözünde de daha iyi konumda bulunmaktadırlar. Bu amaçla belediyeler sosyal 
sorumluluk projeleriyle halk ile daha aktif bir iletişim kurabilmektedir. Bu çalışmada da 
Nevşehir Belediyesi’nin toplumsal faydayı gözeterek sağlık, kültür, eğitim vb. alanlarda 
yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri irdelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Sorumluluk, Kamu Kurumları, Belediyeler.
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THE SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECTS IN PUBLIC INSTITUTIONS: 
THE CASE OF MUNICIPALITY OF NEVŞEHİR

Abstract

Nowadays, the institutions which don’t care the social benefit can’t carry on in the ex-
isting competitive market. It is almost impossible that institutions which operate on the 
purpose of gaining profit survive by doing so. Therefore, providing the continuity and 
conserving the field of action of institutions are directly related to being sensitive to the 
society, environment and the people. As all institutions care social benefit, public institu-
tions are supposed to do the same, too. At this stage, social responsibility is an applica-
tion area necessary for all institutions. In this context, as long as public institutions sus-
tain social responsibility projects, they reinforce their legitimacy.

Municipalities which are among the local government units are supposed to serve in 
the field of infrastructure, health, reconstructure, education, transportation, culture and art. 
These public institutions established to satisfy the demands of public ideally do also dif-
ferent works caring social benefits on one’s own initiative. Municipalities serving much 
more by considering the public interest have a better place in the eyes of the public. Mu-
nicipalities can actively communicate with people by social responsibility projects for this 
purpose. In this study, the Municipality of Nevşehir’s social responsibility projects which 
they run in the field of health, culture, education etc. by caring social benefit are examined.

Key Words: Social Responsibility, Public Institutions, Municipalities
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Abstract

Agelescape L. is a genus of spiders in the Agelenidae family and contains seven spe-
cies. To date, little is known in agelenid spiders about the karyological features. In this 
study chromosomal characterizations of Agelescape levyi were given for the first time by 
conventional Giemsa staining method. The results revealed a diploid number of 2n=42 
(X1X20) and the karyotype composed of telocentric chromosomes. The relative lengths 
of autosomal pairs decreased gradually in size between 11,16±1,74% and 5,58±0,65%. 
X1 was the middle-sized and X2 was the shortest element in the karyotype. Sex chromo-
somes were positively heteropycnotic in the stages of meiotic I. 20 bivalents with proxi-
mal, terminal and interstitial chiasma were determined at diplotene, diakinesis and meta-
phase I. These karyological data are useful for evaluating the conservative or heterogeneity 
structure of agelenid spiders.

Key Words: Agelescape, cytogenetics, karyotype
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Bu çalışmada Drassodes serratichelis (Roewer, 1928) ve Drassodes bifidus Kovbl-
yuk & Seyyar, 2009 türlerinin sitogenetik yapılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Nevşe-
hir ili ve çevresinden toplanan ergin erkek örümceklere ait gonadlardan standard Giemsa 
boyama yöntemiyle kromozom preparatları elde edilmiştir. Kromozomların sınıflandırıl-
ması, relatif uzunlukların, eşey kromozomu sistemi ve mayoz bölünme özelliklerinin be-
lirlenmesi ilk kez gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda her iki türe ait karyotip özellik-
lerinin 2n♂=22 (X1X20) şeklinde olduğu ve kromozom uzunluklarının kademeli olarak 
azalış gösterdiği tespit edilmiştir. I. Mayoz bölünme evrelerinde pozitif heteropiknotik 
özellikteki eşey kromozomlarının nukleus periferinde konumlandığı ve 10 otozomal bi-
valentin varlığı saptanmıştır. II. Mayoz bölünme evrelerinde ise izopiknotik özellikteki 
eşey kromozomlarıın yeni nukleuslara eşit olarak dağılmadığı belirlenmiştir. Elde edilen 
bu sitogenetik verilerin Drassodes cinsinin sınıflandırılmasında kullanışlı veriler olarak 
kulllanılabilirliği tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Drassodes, karyotip, sitogenetik, mayoz, Nevşehir
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Küreselleşme kelime anlamı olarak yaygınlaşma, birleşme ve ilişkilerin gelişmesi ola-
rak karşımıza çıkar. Bu gelişmeler siyasi, kültürel, toplumsal ve ekonomik açıdan olup bu 
çalışmada özellikle ekonomik açıdan etkilerine bakılmıştır. Mal ve hizmetlerin serbest do-
laşımı, sınır-ötesicilik ve ortak para birimi gibi konularda ülkelerin gelişmişlik seviyeleri 
farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar içerisinde tek bir ekonomik anlayışın oluşması, 3. 
Dünya ülkeleri ile büyük dünya ülkeleri arasındaki ciddi farkı açıkça ortaya koymakta-
dır. Bu bağlamda ekonomiye yön veren döviz kurlarının finansal piyasayla belirlenmesi, 
bu baskıdan dolayı kendini rahatlatamayan ülkelerin iç ekonomik programlarında da ye-
terince sağlıklı kararlar veremediklerinin nedenlerinden biridir. Çalışmada bu tezatlık ele 
alınmış, büyük dünya ülkelerinin bugün dahi devam eden küreselleşme algısındaki eko-
nomik payları işlenerek bunun 3. Dünya ülkelerine olan etkisi incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Sermaye Akışı, Serbest Dolaşım, Ekonomik Enteg-
rasyon, Dünya Bankası
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Abstract

Globalization comes out as a meaning of extension, merger and development of rela-
tions. These development sare politically,culturally, socially and economically orientedand 
their economic impact sare examined in thisstudy. The levels of development of countries 
differ in terms of free movement of goods and services, border-crossing and common cur-
rency. The formation of a single economic understanding within these differences clearly 
reveals the serious difference between the Third World countries and the Big World coun-
tries. In this context, the determination of the exchange-rate currencies leading to the econ-
omy in the context of the financial market is one of the reasons why they cannot make 
healthy decisions in the internal economic programs of the countries which cannot com-
fort themselves due to this pressure. This controversy was addressed in the study and the 
influence of the big world countries on their economic shares in the perception of ongo-
ing globalization even today is analyzed.

Key Words: International Capital Flow, Free Movement, Economic Integration, 
World Bank
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BATI UYGARLIĞININ MODERN KAHRAMAN KÜLTÜ DANDY 
GÖRÜNGÜSÜNÜN 1839-1923 DÖNEMİ TÜRK TİYATROSUNDAKİ İZLERİ

Öğr. Gör. Züleyha ÇUBUK

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü Tiyatro Anasanat Dalı

zuleyhacubuk@gmail.com

Bu bildiri çalışmasının amacı, Batı uygarlığının modern kahraman kültü olarak oku-
nan dandy görüngüsünün Türk tiyatrosundaki yansımalarını ele almaktır. Bu bağlamda ça-
lışmanın ilk bölümünde dandy görüngüsünün 18-20. yüzyıllar arasında İngiltere ve Fran-
sa’daki tipolojik seyrine bakılmış; George Bryan Brummell, George Gordon Lord Byron, 
Charles Baudelaire ve Oscar Wilde’ın dandy modelleri üzerinde durulmuştur. Çalışma-
nın ikinci bölümünde ise, modernleşme sürecinde Batı tarzı tiyatronun yerleşik hale ge-
tirilmeye çalışıldığı Tanzimat’tan 1923’e kadarki sürede yazılan oyun metinlerinden se-
çilmiş örneklerle, Türk tiyatrosunda dandy görüngüsünün nasıl yorumlandığına ve söz 
konusu tarihler arasında tiyatromuzun kendine özgü bir dandy modeli oluşturup oluştu-
ramadığına bakılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dandy, Modernite, Kahraman, Türk Tiyatrosu
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WESTERN CIVILIZATION’S MODERN HERO CULT DANDY 
PHENOMENON’S IMPRESSES

IN TURKISH THEATRE BETWEEN 1839 AND 1

Abstract

The aim of this presentetion is to discuss the traces of dandy phenomenon in Turkish 
Theatre whish is read as a modern hero cult of Western Civilization. In this context, in 
the first section of the work, dandy phenomenon’s typological progress in England and 
France between 18th and 20th centuries is analysed; George Bryan Brummell’s, George 
Gordon Lord Byron’s, Charles Baudelaire’s and Oscar Wilde’s dandy models are stud-
ied. In the second section of the work, with the chosen examples of play texts which were 
written from Tanzimat (administrative reforms in Turkish history in 1839) when western 
style theatre was tried to be settled to 1923, in Turkish theatre how dandy phenomenon 
is commented and whether our theatre create a dandy model according to itself between 
these terms or not are asked and scrutinized.

Key Words: Dandy, Modernity, Hero, Turkish Theatre
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TİYATRO ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM OLARAK ETNOGRAFİNİN 
KULLANILMASINA YÖNELİK BİR PERFORMANS ARAŞTIRMASI 

DENEMESİNİN ETNOGRAFİSİ

Öğr. Gör. Züleyha ÇUBUK

(Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü Tiyatro Anasanat Dalı

zuleyhacubuk@gmail.com

Bir grubun gündelik yaşam pratiği içinde davranışlarını gözlemlemeyi ve yapılan göz-
lemlere dayanarak ilgili gruba veya o grubun uğraşına yönelik betimleme yapmayı gerek-
tiren Etnografi, Antropoloji disiplininde sıklıkla kullanılan bir nitel veri toplama yöntemi-
dir. Türkiye’de doktora düzeyinde ve yeni bir kuram oluşturmak üzere yürütülen tiyatro 
araştırmalarında, bugüne kadar Etnografi’nin bir yöntem olarak kullanıldığı bir örnek çalış-
maya rastlanılmamaktadır. Bu bildiride, bir ilk-örnek oluşturması amacıyla, Etnografi’nin 
nitel veri toplama yöntemi olarak kullanıldığı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde “Tiyatro Etnografisi’nin İzinde Bir Performans Araştırması” 
başlığıyla doktora düzeyinde yürütülmekte olan tiyatro araştırmasının fikir düzeyinde or-
taya çıkışı, hayata geçiriliş evreleri, gelişimi ve sonuçları etnografik çerçevede ele alına-
rak bir tür “etnografinin etnografisi” denemesi yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Tiyatro, Antropoloji, Performans, Etnografi, Araştırma

THE ETHNOGRAPHY OF A PERFORMANCE RESEARCH STUDY TRIAL 
AIMED AT THE USE OF ETNOGRAPHY AS A METHOD IN THEATER 

RESEARCH

Abstract

Ethnography is a method of collecting qualitative data that is often used in the disci-
pline of anthropology, which requires a group, the behavior of which is to be observed in 
everyday life practice and to make a description based on the observations made. In the-
ater studies that are carried out in Turkey at the doctorate level in order to establish a new 
theory, no case study has been found so far, where ethnography is used as a method. In 
this memorandum, in order for it to form an example, whereby ethnography is used as a 
qualitative data collection method, the emergence of the theater research on an idea ba-
sis, the stages of carrying it into effect, its development and the consequences of the the-
ater research being carried out at the doctoral level titled “A Performance Research Fol-
lowing the Theater Ethnography” at the Ankara University, Faculty of Language, History 
and Geography, Department of Theatre, to be approached within an ethnographic frame-
work and thus a kind of “ethnography of the ethnography “ trial will be carried out.

Key Words: Theater, Anthropology, Performance, Ethnography, Research
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DİL KULLANIMINDA YENİ ÖGENİN İŞLEVLERİNE DAİR 
TOPLUMDİLBİLİMSEL BİR İNCELEME

Züleyha Hande AKATA

Ardahan Üniversitesi

zuleyhahandeakata@ardahan.edu.tr

Çok yönlü bir düzeneğin unsurları konumundaki sözcükler, toplumsal gelişim ve de-
ğişimlerin gözlemlendiği göstergelerdir. Hız çağının etkisi ile meydana gelen değişiklik-
ler, çağımız insanının kendisini anlatabilmek ve mevcut teknolojiden yaralanabilmek için 
yeni ifade olanaklarına ihtiyaç duymasına yol açmıştır. Hız çağının bir sonucu olan hızlı 
tüketim algısı dilin unsurları üzerinde de bir etkiye yol açarken ölçünlü dilden farklılaşan 
yeni bir dil oluşumu meydana gelmiştir. Toplumsal gelişme ve değişmelere paralel olarak 
bilinçli bir çaba sonucu ya da dilin doğal gelişim seyri içinde ihtiyaç temelli ortaya çıkan 
dilin kurallarına uyarak ya da uymayarak türetilen/ türeyen, anlamsal değişikliğe uğrayan 
ya da dil içi/ dil dışı ögelerden etkilenen; biçimsel, anlamsal, kökensel veya işlevsel bir 
farklılığa işaret ederek yeniliği imleyen unsurlar yeni öge olarak adlandırılır. Bu yeni öge-
ler dil kullanımlarında belirli işlevler üstlenirler. Çalışmada yeni ögenin başlıca işlevleri; 
betimleme, çağrı, uslamlama, toplumsal bağıntı ve yazınsal işlevi olarak belirlenmiştir.

Toplumdilbilim, dilsel ve toplumsal ögelerin karşılıklı etkileşimleri ve birbirinin değiş-
keni olarak ortaya çıkmasını inceleyen bilim dalıdır. Toplumsal gelişmelere paralel olarak 
ortaya çıkan ve toplumsal algıyı şekillendiren yeni ögeler, bu özellikleriyle iki boyutuyla 
karşımıza çıkar. Toplumsal ve dilsel düzlemde değerlendirilebilecek olan yeni ögeler, top-
lumdilbilimin konusu içinde değerlendirilir. Toplumdilbilimsel açıdan değerlendirilen yeni 
ögelerin dil kullanımlarındaki işlevlerinin saptanarak incelenmesi dil-toplum ilişkilerinin 
gözlemlenmesine olanak sunacaktır. Bu araştırmada amaçlanan, yeni ögelerin dil kulla-
nımlarındaki işlevlerini tespit ederek toplumsal algıya etkisini ve toplumsal algının da yeni 
ögelerin oluşumundaki etkisinin karşılıklı irdelenerek ortaya konmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Yeni öge, Neolojizm, Dil kullanımı, Yeni ögenin işlevleri, Top-
lumdilbilim
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A SOCIOLINGUISTIC ANALYSIS ON THE FUNCTIONS OF NEOLOGISM 
IN LINGUISTIC PERFORMANCE

Abstract

Words which are the elements of an all-purpose mechanism are the indicators through 
which social development and changes can be observed. Changes which emerge as a re-
sult of the effect of speed age have caused a need for new expression means for people 
in order to express themselves and to derive benefit from the current technology. Percep-
tion of quick consumption arising out of speed age causes an effect on the elements of 
language while it creates a new language formation as different from standard language. 
These new expression are derived in accordance with the means of languages and called 
as neologism. These neologism appear as having specific functions in linguistic perfor-
mance. The main functions of the neologism in the study; description, invitation, argu-
mentation, social relation, and the literary function.

Functions of can be analyzed under three titles: conative function, reasoning function 
and correlation function.

Sociolinguistic is a branch of science which analyzes the emergence of linguistic and 
social elements as a result of their mutual interaction and variance. Neologism, which 
emerge in accordance with social developments and which shape social perception, appear 
as having two dimensions with the help of these characteristics. Determination of intended 
use of neologism in language and analysis of their functions will help us realize the rela-
tionship of language and society. In this research, it is aimed at determining the functions 
of neologism in intended use of language and suggesting their effect on social perception 
as well as the effects of social perception on the formation of neologism in a mutual basis.

Key Words: New term, neologism, Intended use of language, Functions of neolo-
gism, Sociolinguistic
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2005 VE 2017 SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ 
TARİH KONULARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Selahattin KAYMAKCIa ve Hakan AKDAĞb

aDoç. Dr., Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Kastamonu/TÜRKİYE, 
e-posta: kaymakci37@yahoo.com.

bDoç. Dr., Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Mersin/TÜRKİYE, e-posta: 
hakanakdag@mersin.edu.tr.

Türkiye’de sosyal bilgilerin bağımsız bir ders olarak ortaya çıkışı 20. yüzyılın ikinci 
yarısında meydana gelmiştir. 1968 öğretim programıyla başlayan çok disiplinli anlayış, 
1998 öğretim programında devam etmiş, 2005 ve 2017 yıllarında yapılan program ge-
liştirme çalışmalarında ise disiplinlerarası anlayışa dönüşmüştür. Tüm bu öğretim prog-
ramlarında sosyal bilgiler, doğası gereği sosyal bilim disiplinlerinden biri olan tarihten 
faydalanmıştır. Tarih disiplini 1968 ve 1998 öğretim programlarında diğer disiplinlerden 
bağımsız ve ayrı üniteler halinde ele alınmışken, 2005 ve 2017 öğretim programlarında 
diğer disiplinlerle bağlantılı ve öğrenme alanları içerisindeki konulara dağıtılmıştır. İlgili 
literatür tarandığında 2005 ve 2017 sosyal bilgiler öğretim programında tarihin nasıl ele 
alındığına ilişkin araştırmalarda bir sınırlılık olduğu dikkat çekmektedir. Bu araştırmanın 
amacı 2005 ve 2017 sosyal bilgiler dersi öğretim programlarının tarih konuları açısından 
benzer ve farklı yönlerini ortaya koymaktır. Araştırmada nitel metodoloji kapsamında do-
küman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın veri kaynağı olarak Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından hazırlanan 2005 İlköğretim Sosyal Bilgiler (4-7. Sınıflar) Dersi Öğ-
retim Programı ile 2017 Sosyal Bilgiler (İlkokul ve Ortaokul 4, 5, 6 ve 7. Sınıflar) Dersi 
Öğretim Programı incelenmiştir. Araştırma kapsamında toplanan veriler içerik analizi yar-
dımıyla çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda 2005 ve 2017 sosyal bilgiler dersi öğretim 
programlarında yer alan tarih konularının genellikle Kültür ve Miras öğrenme alanı kap-
samında ele alındığı ancak programlarda nitelik ve nicelik açısından birtakım farklılıklar 
gösterdiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Öğretim Programı, Tarih.
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THE COMPARISON OF 2005 AND 2017 SOCIAL STUDIES CURRICULA IN 
TERMS OF HISTORY SUBJECTS

Abstract

The emergence of social studies as an independent course in Turkey was in the sec-
ond half of the 20th century. The multidisciplinary approach began with 1968 curriculum 
and continued in 1998 curriculum, and it became an interdisciplinary approach with the 
curriculum development studies, done in 2005 and 2017. In all of these curricula, due to 
its nature, social studies was used history, one of the important disciplines of social sci-
ences. The history discipline was handled as independent and separate units in 1968 and 
1998 curricula, however it was linked with other disciplines and distributed to themes’ 
subjects in 2005 and 2017 curricula. The related literature showed that there is limitation 
on researches about how history was handled in 2005 and 2017 social studies curricula. 
The aim of this study is to elicit similarities and differences of 2005 and 2017 social stud-
ies curricula in terms of history subjects. This study used qualitative methodology, specif-
ically document analysis. As data sources, 2005 Primary Education Social Studies (4th-
7th Grades) Curriculum and 2017 Social Studies (Elementary and Middle School 4, 5, 6, 
and 7th Grades) Curriculum were reviewed. The collected data were analyzed with con-
tent analysis. The results of the study showed that the history subjects of 2005 and 2017 
social studies curricula are handled under culture and heritage theme however they have 
some differences in terms of quality and quantity aspects.

Key Words: Social Studies, Curriculum, History.
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ROMANYA BABADAĞ TÜRKLERİNDE DİN ALGISI

Doç. Dr. Mehmet DÖNMEZ

İnönü Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi,

mehmet.donmez@inonu.edu.tr, mehmet.donmez444@gmail.com

Romanya’nın Tulçe iline bağlı olan Babadağ Kasabasında yaşayan Türklerin din al-
gısı üzerine yaptığımız bilimsel çalışmada oldukça önem arz etmektedir. Bölgede ikamet 
eden Türklerin dini nasıl algıladıkları, hayatlarındaki yeri ve önemi sahada yaptığımız 
mülakatlarla tespit edilmeye çalışılmıştır. Türk ailelerin hayatında İslam’ın yeri ve Hris-
tiyanlığa bakışları tespit edilerek mukayese yoluna gidilmiştir. Türk ailelerle yapılan mü-
lakatlarda dinin hayatlarındaki yeri ve rolünü eski ve yeni nesille mukayese yapmaları da 
istenmiştir. Böylece İslam inancı ile Hristiyanlık inancının hayatlarındaki yeri tespit edil-
miştir. Doğum, ölüm vb. adetlerde dinin rolü incelenmiştir. Mülakatlarda ses ve görüntü 
kaydı yapılarak bunların çözümlemesi yapılmıştır. Sosyolojik açıdan analizleri yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Babadağ Türkleri, Din Algısı, İslam
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ROMANYA TULÇA İLİ BABADAĞ İLÇESİ TÜRK AĞIZLARI 
KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE AĞIZ GRUPLARI

Doç. Dr. Özlem DEMİREL DÖNMEZ

İnönü Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi,

ozlem.demirel@inonu.edu.tr

Sarı Saltuk tarafından kurulan ve ondan mütevellid Babadağı ismiyle adlandırılan ka-
saba tarihte Osmanlı Devleti’nin önemli kışlaklarından biridir. Osmanlı döneminde han-
ları, hamamları camileri, medreseleri ve yoğun Türk nüfusu ile 300 akçe payeli bir kaza 
olan Babadağ bugün neredeyse sadece Sarı Saltuk türbesiyle bilinen ve Türklerin azınlık 
olarak yaşadığı bir yerleşim yeridir.

Tarihteki önemine ve günümüzde barındırdığı Türk nüfusuna istinaden, 2012 yılında 
UKİD-TİKA’nın desteklediği proje kapsamında Babadağ’da gerçekleştirdiğimiz alan araş-
tırmasının verilerine göre Babadağ’da yaşayan Türkleri ağız özelliklerine göre, Türkler, 
Tatarlar ve Çingeneler olmak üzere üç grupta inceleyebiliriz. Bölgede yaşayan Çingenele-
rin bir kısmının kendilerini Yörük Türkleri olarak tanıtmaları ve Türkçe konuşmaları son 
derece dikkat çekici bir husus olup ayrıca incelenmesi gereken bir konudur.

Üç gruba ayırdığımız Babadağ ağzının temel karakteristik özellikleri arasında; kalın-
lık-incelik uyumunun zayıflığı, kapalı e ünlüsünün yaygın kullanımı, ilk seste h düşmesi, 
i > ı değişimi, u > ı değişimi, belirtme ve yönelme eklerinin birbirinin yerine kullanılması 
ve şimdiki zaman ekinin düz ünlülü olması gösterilebilir.

Bu çalışmada bölge ağzının sahip olduğu dil özelliklerine ve ağız grupları arasındaki 
farklara dayanarak Babadağ ağzının Anadolu ve Rumeli ağızları içerisindeki yeri ve ge-
rek dil dışı gerekse dil içi etkiler sonucu geçirdiği değişim ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Babadağ, Ağız, Sınıflandırma.
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CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA YOZGAT’TA EĞİTİM –ÖĞRETİME 
DAİR SAYISAL VERİLER

Doç. Dr. Hamdi DOĞAN
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Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü,

hamdidogan51@hotmail.com

Cumhuriyetin ilanından sonra bütün ülke genelinde birçok alanda olduğu gibi eğitim- 
öğretim alanında da yeni uygulamalara geçilmiştir. Kapsamlı bir değişim ve dönüşüm ham-
lesi başlatılmıştır. Bu çerçevede Yozgat’ta da Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren eği-
tim- öğretim alanında önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bunların başında ilköğretim 
ve ortaöğretim alanında öğretmen, okul ve okullara devam edecek öğrenci sayılarını art-
tırmaya yönelik çalışmalar olmuştur. Ayrıca sadece okul çağındaki çocukların değil 1928 
yılından itibaren açılan millet mektepleri aracılığıyla yetişkin nüfusunda okur- yazar ora-
nını yükseltmek için kurslar düzenlenmiştir. Yine kütüphanelerin geliştirilmesine önem 
verilmiş kitapların sayısı çoğaltılmıştır.

Bu araştırmada öncelikle Cumhuriyetin ilk yıllarında Yozgat merkez ilçe ve diğer il-
çeler ile bağlı köylerdeki okul binaları ve bu okullarda görev yapan öğretmenlerin sayıları 
tespit edilmiştir. Ayrıca bu okullarda okuyan öğrenci sayılarının cinsiyetlerine göre dağı-
lımı verilmiştir. Böylece Cumhuriyetin ilk yıllarında Yozgat şehrinin eğitim-öğretim du-
rumu sayısal bilgiler ışığında değerlendirilmiştir. Çalışmada, maarif yıllıklarından, gaze-
telerden ve diğer araştırma- inceleme eserlerden faydalanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yozgat, Eğitim, Salname, Cumhuriyet, Okullar
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STATISTICAL DATA ON EDUCATION AND TRAINING IN YOZGAT IN THE 
EARLY YEARS OF THE REPUBLIC

Abstract

With the proclamation of the republic, it is being passed new practices just like many 
other fields, in the field of education and training throughout the country. A comprehensive 
change and conversion reaction has been initiated. In this context, important studies have 
been carried out in the field of education and training in Yozgat, since the first years of 
the Republic. At the beginning of these, the studies conducted to increase teacher, school 
and student numbers who will be continued the schools in primary and secondary edu-
cation. However, courses were organized to raise the rate of readers and writers not only 
at school age but also in the adult population from the year of 1928 through the public 
schools. Nevertheless, the number of books that have been given importance to the de-
velopment of libraries has been multiplied.

In this research, firstly the number of school buildings in Yozgat central district and 
other districts and affiliated villages and the number of teachers working in these schools 
have been determined in the first years of the Republic. In addition, the number of stu-
dents who study in these schools is given by gender, Thus, in the first years of the Re-
public, the education-training status of the city of Yozgat has been evaluated in the light 
of digital information, In the study, educational yearbooks, newspapers and other re-
search-study works were utilized.

Key Words: Yozgat, ,Education, Yearbook, Republic, Schools
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Abstract

The mistletoe is an evergreen, perennial, epiphytic, semiparasitic angiosperm which 
attacks a great number of broadleaf and coniferous tree species. Mistletoes can affect their 
host trees in many ways. Known effects include that mistletoe infections lower the vigor 
of the host, induce premature mortality, reduce the quality and quantity of wood produced, 
reduce fruiting of infected trees and predispose trees to be attacked by other agents, such 
as insects or decay fungi (Hawksworth 1983).

Control of mistletoe is an important problem for the forest service in Turkey (Yüksel 
et al. 2005). Biological control by natural antagonist is of increasing interest to supplement 
mechanical and chemical control. Biological control of common mistletoe by using plant 
pathogens has gained acceptance as a practical, safe and environmentally beneficial man-
agement method applicable to agro-ecosystems. Some microfungus species seems to have 
potential as a tool for biological control of the hemiparasite: Aureobasidium harposporum 
(Bres. & Sacc.) Herm.-Nijh., Botryosphaeria dothidea (Moug.) Ces. & De Not., Colle-
totrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc., Gibberidea visci Fuckel, Plenodomus 
visci (Sacc.) Gruyter, Aveskamp & Verkley, Rhabdospora visci (Bres.) Died., Sphaeropsis 
visci (Alb. & Schwein.) Sacc. This study is carried out to identify microfungi on common 
mistletoe (Viscum album L.) harmful for trees in Middle Kızılırmak Section of Central Ana-
tolia Region and investigate their potential use in biological control of this parasitic plant.

Acknowledge: This work was supported by the Ahi Evran University Scientific Re-
search Projects Coordination Unit. (Project Number: FEF.A4.17.006).
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THE IMPACT OF NEWS SCHEMATA ON POLITICAL DISCOURSE IN 
ANALYZING THE NEWS ON” RELOCATING SULEIMAN SHAH TOMB”

Dr. Bülent ÖZTÜRK

My paper focuses on Teun Van Dijk’ approach of” news schemata’ and “political dis-
course and ideology”.The novelty of this approach consists in the argumentative effort 
to overcome the difficulties in analysis the political discourse. Discourse analysis under-
lines the importance of context when it comes to coding, decoding, interpretation and un-
derstanding of a discursive element. In the same time, discourse analysis has not done 
enough to clarify the role of schemata in creating and maintaining the discursive context. 
Without the use and proper comprehension of schemata theory, the expatiation that we 
offer to news analysis seems inappropriate.

Abstract

Many discourse genres have an initial summary category. Summaries are the verbal-
ization of the underlying semantic macro-structure of a text. They express what the text 
is about. Summaries have important strategies functions (Kieras, 1982).Summaries have 
functions like conveying to the reader what the intended semantic macro-structure of the 
text will be, so that the reader need not construct a bottom- up process that is much more 
difficult.In general, news reports are headed by a summary that state the main events in 
two steps. The first step is main headline which is defined in tercos of the highest levels 
of the thematic macro- structure of the report. It is significant information of the news re-
port. It is the information in the headline that monitors the further processors of compre-
hension (Kozminski,E.( 1977).The initial summary consists of Lead categories as well. 
The Lead expresses the thematic structure of the news report, and often repeats the high-
est level macro position as it is expressed in the headlines. Thematic structure features as 
the important capacity to tell what a text was about.

Key Words: Suleıman Shah Tomb, International Relation, Political Discourse
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SINIR GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA TÜRKİYE-İRAN HUDUT İLİŞKİLERİ

Dr. Bülent ÖZTÜRK

Yanı başında yürütülen örtülü faaliyetlere rağmen Türkiye güvenlik ve savunma poli-
tikasını net ve açık bir şekilde devam ettirmektedir. Bu politika ekseninde Türkiye ile İran 
arasındaki hudut ilişkileri, 14 Mart 1937 tarihinde Tahran’da imzalanan “Türkiye Cum-
huriyeti ile İran Devleti Şehinşahisi Arasında Hudut Mıntıkasının Emniyetine ve Mezkur 
Mıntıkada Çıkan Hadise ve İhtilaflarının Tesviyesine Ait Mukavelename” uyarınca yürü-
tülmektedir. Söz konusu Mukavelename‘ye göre kısaca;

o Hudut çizgisinin iki tarafındaki 50 km. genişlikteki bölgeler “Hudut Bölgesi” olarak 
kabul edilmiş, bu bölgede çıkacak hudut olayları ve uyuşmazlıklarının incelenmesi ve çö-
zümlenmesi için hudut makamları görevlendirilmiştir.

o 1937 tarihli Mukavelename hükümlerinin uygulanmasını kolaylaştırmak, ortak hu-
dutta iyi komşuluk ilişkilerinin korunmasını sağlamak ve bu kapsamda iki tarafın sıra ile 
birinci ve ikinci derece hudut makamları tarafından görüşüldüğü halde halledilememiş 
olan tüm hudut olay ve uyuşmazlıklarının çözümlenmesine çalışmak üzere, her iki taraf-
tan eşit sayıda üyenin katılımı ile YÜKSEK HUDUT KOMİSYONU’nun (YHK) kurul-
ması öngörülmüştür.

Kurulan Komisyon, toplantılarını taraf ülke başkentlerinde bugüne kadar 26 kez ger-
çekleştirmiştir.

“İslam’la savaş” tezinin “İslam iç savaşı” tezine dönüştürüldüğü, “İslam’ın kanlı sınır-
ları” projesinin “Savaş İslam’ın kalbine yerleşecek” senaryosu haline getirildiği, “İslam iç 
savaşı” için Müslüman coğrafyada kimlerin seferber edildiği, etnik ve mezhep çatışma-
larının da ötesinde ne tür yeni ayrışma ve çatışma tezlerinin üretildiği ve servis edildiği, 
Müslümanların Batı’ya öfkesinin nasıl Batı’nın lehine bizi hedef alan silaha döndürüldüğü 
gibi konularda dikkatli olunması (Karagül, Yenişafak, 08.09.2017) gereken içinde bulun-
duğumuz süreçte, Ortadoğu’da Katar’a yönelik operasyonlar sürerken, İran’da DEAŞ ta-
rafından terör saldırıları düzenlenmişken ABD’de, Michael D’Andrea’nın CIA’in İran 
masasının başına atanması, sonrasında Suriye, DAEŞ ve Kuzey Irak Kürt Yönetiminin 
yapacağı referandum konusunda mutabık kalınan İran ile Türkiye’nin ilişkilerinin ve iş-
birliğinin önemi daha da artmıştır.

2007 tarihli Smith Richardson Vakfı tarafından yazılan İslam iç savaşını destekleyen 
bir rapor Müslümanları çeşitli gruplara ayırarak birbirleriyle savaşmalarını teşvik eden fa-
aliyetlerin yürütülmesini isterken (Benard, Cheryl, 2003) Türkiye ve İran ilişkilerini ge-
liştirmelidirler.

Anahtar Kelimeler: Sınır, Sınır Güvenliği, Türkiye, İran
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İZNİK’TEN SÖĞÜT’E İPEKYOLU

Yrd. Doç. Dr. Refik ARIKAN

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
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Prof.Dr. Nurfeddin KAHRAMAN

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

nurfeddin.kahraman@bilecik.edu.tr

Çin’den başlayarak tüm Asya’yı katedip Anadolu ve Akdeniz üzerinden Avrupa’ya ka-
dar uzanan “İpek Yolu”, kullanıldığı dönemde dünya ticaretinin can damarı hükmündedir. 
Doğudan ipeğin taşınması amacı ile oluşan bu ticari ağ, diğer taraftan tüm ticari emtianın 
uzun ya da kısa mesafelerde pazarlara ulaştığı bir güzergâh haline gelmiştir.

İpekyolu bu bağlamda Anadolu’da da ana yolların oluşumunu sağlamış ve bu yollar 
geçtiği bölgeleri mamur hale getirirken, iktisadi kalkınmayı da hızlandırmıştır. 330 yılında 
İstanbul’un kurulması ile birlikte Anadolu’nun temel yol ağı tekrar şekillenmiş ve nihaye-
tinde Belgrat’tan başlayarak İstanbul’dan Anadolu’ya ve oradan da Bağdat’a kadar uza-
nan “Diyagonal Yol”, Anadolu’nun ana arteri haline gelmiştir. Romalılar döneminde olu-
şan bu yol ağı daha sonraki dönemde Bizans ve Osmanlılar tarafından da kullanılmıştır.

İstanbul’dan Anadolu’ya uzanan bu temel ticari yolun Anadolu’daki ilk önemli durağı 
İznik’tir. İznik’ten sonra Ankara ve Eskişehir üzerinden olmak üzere iki kola ayrılan yo-
lun her iki kolu, Bilecik’in Osmaneli ilçesini terk edene kadar aynı rotayı izlerken; Göl-
pazarı üzerinden Ankara’ya yönelen yol “Pilgrim’s Road” (Hacılar Yolu) olarak da ad-
landırılır. Eskişehir’ giden diğer arter ise Bizanslılar tarafından ağırlıklı olarak ordu yolu 
olarak kullanılmasına rağmen, Osmanlılar aynı güzergâhı ticaret ve hac yolu olarak de-
ğerlendirmişlerdir.

Bu çalışma saha araştırmalarını temel almış olup, “İpek Yolu”nun İznik’ten başlaya-
rak Söğüt’e kadar olan kısmında, takip edilen rotayı ayrıntılı olarak ortaya koymayı; bu 
yol üzerinde inşa edilmiş olan köprü, ribat, kervansaray ve çeşme gibi yapıları litaratüre 
kazandırmayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: İpek Yolu, Tarihi Yollar, İznik, Söğüt, Lefke (Osmaneli).
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ÖRGÜT YAPISI VE İŞLETME PERFORMANSI İLIŞKILERININ 
İNCELENMESINDE BIR YÖNTEM ÖNERISI: NITEL KARŞILAŞTIRMALI 

ANALIZ (QCA)

Alperen ÇELIKDIN

a.celikdin@gmail.com

Prof. Dr. Himmet KARADAL

Aksaray Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

hkaradal@gmail.com

Örgütlerin birçok etkenin karmaşık sentezinden oluştuğu bilinmektedir. Örgüt yapısı 
ile işletme performansı ilişkisi düşünüldüğünde, “bir sistemin aynı son duruma (yüksek 
performans) farklı ve özgün başlangıç noktalarından (örgüt yapılarından) ulaşabileceği” 
olarak tanımlanan, eş sonluluk kavramının (Martin-Alcazar vd., 2005: 637), alan yazında 
kabul görmesi ile birlikte, konunun kavramsallaştırılmasında birçok yöntem öne sürül-
müştür. Bu yöntemlerden biri olan QCA yöntemi, Charles Ragin tarafından geliştirilen, 
çıktı (örn.işletme performansı) ile, bu çıktıyı oluşturan bağımsız değişkenler kümesi (örn.
biçimselleşme, merkezileşme, büyüklük, karmaşıklık vb.) arasındaki ilişkiyi, küme teo-
rik yaklaşımı (set theorethical approach ) ile açıklamayı amaçlayan bir yöntemdir (Ragin, 
2008). Bu yaklaşım, nitel ve nicel yöntemlerin sentezini temsil eder. Faktörlerin karma-
şık kombinasyonlarını incelemek üzere tasarlanmıştır (Fiss vd., 2013: 129-158). Korelas-
yon analizi gibi simetrik ilişkileri inceleyen yöntemler bu derece karmaşık konuları açık-
lamakta yetersiz kalmaktadır. QCA metodunun, özellikle kullanışlı bir özelliği, örgüt gibi 
kompleks nedensellik içeren yapıları, analiz etme kabiliyetidir. QCA metodu asimetrik 
ilişkileri de analiz etme kabiliyetinde olduğundan, nedensel karmaşıklıkların basitleştiri-
lebilmesinde, hangi çıktı kümesine hangi nedensel reçeteler ile ulaşıldığını, hangileri ile 
ulaşılamadığını birlikte inceleyen, nedensel reçetenin sonucun alt kümesi olup olmadığını 
belirlenmeye çalışılan bir yöntem olarak görülmektedir. Bu çalışma ile QCA yönteminin, 
işletmelerin çalışma koşullarına göre örgütlenme yapıları ile işletme performansı arasın-
daki ilişkilerin analizinde kullanımının incelenmesi amaçlanmıştır. Alan yazında ülkemiz 
işletmelerinde gerçekleştirilmiş, henüz bu anlamda bir çalışma olmadığından, yöntem ola-
rak, literatürün incelenmesi hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Eş sonluluk, Nitel Karşılaştırmalı Analiz, Örgüt Yapısı, Performans
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TÜRKİYE VE DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİNE WEB 
SAYFALARININ HABER İÇERİKLERİNE YÖNELİK BETİMLEYİCİ BİR 
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Bu çalışmanın amacı Türkiye ve Dünyanın en iyi üniversitelerinin web sayfalarında 
yayınlanan haber içeriklerinin analizini yapmak, bu yolla web sayfalarında yayımlanan 
içeriklerin eğilimlerini kurumsal iletişim açısından belirlemektir. Nicel ve betimsel tara-
maya dayalı çalışmada, sistematik rastsal örnekleme yöntemi ile toplam 198 haber seçi-
lerek analiz edilmiştir. İncelenen üniversitelerin seçiminde British Quacquarelli Symonds 
tarafından yayınlanan “QS World University Rankings”in 2017 yılı üniversite başarı sıra-
laması dikkate alınmıştır. Bu kapsamda tespit edilen üniversitelerin web sayfalarında ya-
yınlanan haber analizi için “Kodlama Formu” oluşturulmuştur. Söz konusu haber metin-
leri içerik analizi yapılarak, web sitelerinin kimliği hakkında tanımlayıcı bilgi, ön plana 
çıkan görsel içerikler, haberin konusu ve içeriği kapsamlı şekilde incelenmiştir. Elde edi-
len veriler, yüzde ve frekansa dayalı bir şekilde yorumlanmış, tablo gösterimine yer veril-
miştir. Elde edilen verilere dayalı olarak analize konu edilen üniversitelerin sıklıkla Bilim/
Teknik/Sergi/Konferans; Akademisyen ve Öğrenci görsellerine yer verdikleri tespit edil-
miştir. Yine en fazla yayının Bilimsel Gelişmeler/Konferanslar/Buluşlar; Ödüller/Başa-
rılar/Anlaşmalar; Sportif/Kültürel/Bilimsel Etkinlikler olduğu saptanmıştır. Mevcut ana-
lizlerden yola çıkılarak web sayfalarında yayınlanan haber içerikleri, görünüş ve yayın 
yönelim unsurları kurumsal iletişim bağlamında değerlendirilerek öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal İletişim, Haber, Bilim, Üniversite
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A DESCRIPTIVE ANALYSIS OF THE NEWS CONTENT OF TOP TURKEY 
AND THE WORLD UNİVERSİTİES’S WEB PAGES

Abstract

The purpose of this study is to analyze the news content of the best universities of 
Turkey and the World and publish the content on the web pages in this way. In the study 
based on quantitative and descriptive scanning, a total of 198 news items were selected 
and analyzed by systematic random sampling method. In the selection of the universities 
examined, the rank order of university success in 2017 published by “QS World University 
Rankings” published by British Quacquarelli Symonds every September was taken into 
consideration. Within this scope, “Coding Form” has been formed for the news analysis 
of the universities that are identified on the web pages. By analyzing the news texts, the 
descriptive information about the identity of the web sites, the visual content in the fore-
ground, the news topic and the contents have been examined in a comprehensive way. The 
obtained data are interpreted on the basis of percentage and frequency, and table display 
is given. Based on the obtained data, it has been determined that the universities subject 
to the analysis frequently include Bi-lim / Technique / Exhibition / Conference, Acade-
mician and Student images. Again the most published Scientific Developments / Confer-
ences / Inventions; Award-s / Succes s / Agreements; Sportive / Cultural / Scientific Ac-
tivities. Proposals are presented in the context of news contents published on web pages, 
profile and publishing direction of corporate communication by way of existing analyzes.

Key Words: Corporate Communications, News, Science, University
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ÇOCUK YAZINI ÇEVİRİSİNDE YERLİLEŞTİRME-YABANCILAŞTIRMA

Yrd.Doç.Dr. Sevtap GÜNAY KÖPRÜLÜ

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

sgkoprulu@hotmail.com

Yrd.Doç.Dr. Lokman TANRIKULU

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

lokmantanrikulu@hotmail.com

Genel anlamda çocuklara hitaben yazılan ve çocuklar tarafından okunan veya büyük-
ler tarafından çocuklara okunan yazın türü olarak değerlendirilebileceğimiz çocuk yazı-
nının çevirisi yetişkin yazını çevirisine kıyasla çok daha özen gösterilmesi gereken ve 
çevirmeni çok daha zorlayan bir alandır. Dilsel, kültürel farklılıkların yanı sıra hedef kit-
lenin çocuklar olması dolayısıyla çocukların sınırlı sözcük dağarcığı, yetersiz hayat tec-
rübesi gibi birçok etken çocuk yazını çevirisinde, yetişkin yazını çevirisine kıyasla daha 
farklı çeviri sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Çocuk yazını çevirmeni, çe-
viri sorunlarını aşabilmek için farklı çeviri yöntemlerine başvurmaktadır. Bu anlamda ço-
zuk yazını çevirilerine bakıldığında yerlileştirme ve yabancılaştırma yöntemlerinin öne 
çıktığı görülmektedir.

Bu çalışmada, öncelikle çocuk yazını ve çevirisi hakkında kuramsal bilgilere yer ve-
rilmiştir. Daha sonra ise çocuk yazını çevirisinde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların 
çözümünde başvurulan çeviri yöntemleri incelenmiş, bu çeviri yöntemlerinden yerlileş-
tirme ve yabancılaştırma yöntemleri üzerinde durulmuş, çocuk yazını çevirisinde hangi 
yöntemin öne çıktığı araştırılmıştır. Çalışmada incelenen yerlileştirme ve yabancılaştırma 
çeviri yöntemleri için ünlü Alman çocuk yazını yazarı Erich Kästner’in “Till Eulenspie-
gel” adlı çocuk öyküsünün “Soytarının Tuhaf Hikayeleri” başlıklı Türkçe çevirsinden ör-
neklemler verilmiştir. Araştırmanın sonucunda adı geçen eserin Türkçe çevirisinde yerli-
leştirme yönteminin daha çok kullanıldığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Çocuk yazını, çocuk yazını çevirisi, çeviri yöntemi, yerlileş-
tirme, yabancılaştırma
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Türk kültüründe evren dikey olarak tasavvur edilmiştir. Gökyüzü, yerin altı ve ikisi-
nin arasında kalan yeryüzü. Yer-su kültü kendi içerisinde dağ, taş, ağaç, yer ve su iyelerini 
barındırır. Bugün Türk topluluklarında görülen dağ, kaya, su, ağaç kültleri Orhun Yazıtla-
rı’nda “yer-sub” olarak ifade edilir. Geçmiş Türk inançları içerisinde “yer-su” kültünün en 
önemli unsurunu dağlar oluşturmaktadır. Dağlar yüceliği, erişilmezliği gibi birçok nokta 
itibariyle yalnızca Türkler arasında değil; diğer topluluklarda da inanç evreni içerisinde 
yer alır. Ayrıca gökyüzünün kutsiyeti ile dağların gökyüzüne yakınlığı arasında bir ilişki 
olmalıdır. Türklerin geçmişteki yaşam biçimi olarak adlandırdığımız “bozkır kültürü” ta-
biata bağlı bazı varlıklara dair inancın gelişmesine zemin hazırlamıştır. Bundan dolayı ta-
biat kuvvetlerine korku ile karışık bir minnettarlık beslenmiş ve bu varlıkların gizil güç-
leri olduğu düşünülmüştür.

“Efsanelerde mitolojik kökenler: Amasya İli örneği” adlı bildiride Amasya ölçeğinde 
Türk mitolojisinin efsanelerdeki izleri takip edilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda yer-su, 
dağ-tepe, kaya-taş, orman-ağaç-bitki, yer-toprak ve su kültleri ve bunların kutsal köken-
leri üzerinde durulmuş ve örneklerle izah edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Efsane, Mitoloji, Amasya, Kült, Kutsal
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TO POLYPHONY OF COMPOSITIONS OF TURKISH ART MUSIC IN THE 
FRAME OF MAKAM CHARACTERISTICS

Abstract

Turkish Art Music is an integral part of Turkish culture with its unique sound system, 
the hundreds of makam it contains, and with rhythmic usül from two timings to one hun-
dred and twenty timings. Traditionally, the establishment of the Muzika-ı Hümayun, a 
Turkish musical genre which is a monophonic type of music, has created an environment 
in which the international art music in the polyphonic structure is applied to Turkish mu-
sic by the accompaniment of the international art music with the instruments by the var-
ious artists. At the present time the studies of polyphony in Turkish Music are done in 
many different ways using the trio harmony system, the quartet harmony system and var-
ious harmonization techniques. In this study, it is aimed to contribute to the polyphonici-
zation of Turkish Art Music works by using mixed harmonization method with makam 
elements. The study was limited to the nihavend makami, which is thought to be suitable 
for polyphonicization by the method of mixed harmonization in terms of sound system 
of Turkish Art Music. Before the stage of polyphonicization, the elements (pitches, final 
pitches, dominant pitches, high-final pitches, seventh pitch, width, cruising, çeşni and mod-
ulation) that make up the makam are explained and it is emphasized that the works should 
be harmonized in the light of these elements. The pitches complementing the melody par-
ticles In the light of the elements that make up the makam İt is analyzed progressively 
and is shown with passwords the organic integrity of the work remains intact and in the 
relation of sound-visual-motif-sentence. As a result of the work, it has been emphasized 
that the works of Turkish Art Music, which are variously expressed by using various har-
mony techniques, can be polyphony within the tradition by considering the makam affect.

Key Words: Turkish Art Music, Polyphonic, Harmony Techniques
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Abstract
Fibonacci sequence, , is one of the most popular sequence in mathematics. The clas-

sical Fibonacci sequence is defined by  , where , with the 
initial conditions . Up to the peresent, many authors have studied var-
ious generalizations, representations, sums and applications of the Fibonacci sequence. 
A remarkable application of the Fibonacci sequence is the -Fibonacci hyperbolic func-
tions. In this study, we introduce some special inequalities for the -Fibonacci hyperbolic 
functions using classical analytical techniques.

Keywords: -Fibonacci hyperbolic functions, -Fibonacci numbers.
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-FIBONNACCI HİPERBOLİK FONKSİYONLARI İÇİN BAZI ÖZEL 
EŞİTSİZLİKLER ÜZERİNE

Özet
Fibonacci sayı dizisi matematikteki en popüler sayı dizilerinden bir tanesidir. Klasik Fi-

bonacci sayıları  şeklinde olup başlangıç şartları 
’dir. Şimdiye kadar birçok araştırmacı Fibonacci sayılarının genellemesi, temsilleri, top-
lamları ve uygulamaları üzerine çalışmıştır. Bu çalışmalardan önemli bir tanesi de -Fi-
bonacci hiperbolik fonksiyonlarıdır. Bu çalışmada klasik analitik yöntemler kullanılarak 

-Fibonacci hiperbolik fonksiyonları için bazı özel eşitsizlikler verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: -Fibonacci hiperbolik fonksiyonlar, -Fibonacci dizisi.
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Summary

It is observed that the problem of educating the teachers who have basic skills in the 
process of education in a consistent manner is subject to many researches. Now, the pres-
ence of varying and varied qualifications in teacher education is making you feel bet-
ter. Teacher’s personal qualities, proficiency as a manager of learning activities, ability to 
monitor the learning process and lecture, affect the success of his / her CV, student and 
other individual relations. It has become very important to educate qualified people in 
the present time. Of course, the most important task in this training effort is the teaching.

In this study, the reliability and validity study of the “Teacher Proficiency Scale” adapted 
to Turkish language was conducted and the reliability coefficient of the scale was found 
to be 0.74. The original English text of the Teacher Proficiency Scale was first translated 
into Turkish, followed by factor analysis in terms of validity and internal consistency in 
terms of reliability. In the second dimension of this study, findings about teachers’ com-
petences were conducted by means of survey method. A total of 409 teachers, 227 fe-
male and 182 male, were employed in 12 elementary schools affiliated to Hatay Provin-
cial National Education Directorate. Teacher competence perceptions were examined in 
terms of the gender of teachers, occupational seniority, branch of school, level of school 
they work in, and independent variables of the place where the teachers work. During 
the development of the scale, the arithmetic mean and standard deviations for the items 
in the scale were calculated,

As a result of the research, there was a meaningful difference in terms of gender, se-
niority, level of school and the place of residence. There was no significant difference in 
the branches of the teachers.

Key words: Proficiency, teacher competence, teacher competence scale.
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Özet

Eğitimin yürütülmesinde temel işleve sahip öğretmenlerin gelişmelerle tutarlı bir şe-
kilde yetiştirilmesi sorununun birçok araştırmaya konu olduğu gözlenmektedir. Artık öğ-
retmen eğitiminde zamanla değişen ve çeşitlenen yeterliliklerin varlığı iyiden iyiye ken-
dini hissettirmektedir. Öğretmenin kişisel özellikleri, öğrenme etkinliklerinin yöneticisi 
olarak yeterliliği, öğrenme sürecini izleme ve ders vermedeki yeterliliği, özgeçmişi, öğ-
renci ve diğer bireylerle ilişkileri sınıftaki başarısını etkiler. İçinde bulunduğumuz çağda 
nitelikli insan yetiştirmek çok önemli hale gelmiştir. Bu yetiştirme çabası içerisinde en 
önemli görev tabi ki öğretmene düşmektedir.

Bu araştırmada “Öğretmen Yeterlik Ölçeği”nin Türkçeye uyarlama güvenirlik ve ge-
çerlik çalışması yapılmış ve ölçeğin güvenirlik katsayısı 0,74 olarak bulunmuştur. Öğret-
men Yeterlik ölçeğinin orijinal İngilizce metni önce Türkçeye çevrilmiş daha sonra geçer-
lik açısından faktör analizi, güvenirlik açısından da ölçeğin iç tutarlığı incelenmiştir. Bu 
çalışmanın ikinci boyutunda ise öğretmenlerin yeterliklerine ilişkin bulgular survey yön-
temle gerçekleştirilmiştir.

Araştırmanın ölçeği, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 12 ilköğretim okulun-
daki 227’si bayan ve 182 erkek olmak üzere toplam 409 öğretmene uygulanmıştır. Araştır-
mada öğretmenlerin cinsiyeti, mesleki kıdemi, branşı, çalıştığı okul düzeyi ve öğretmenle-
rin çalıştığı okulun bulunduğu yerleşim yeri bağımsız değişkenleri açısından öğretmenlik 
yeterlik algıları incelenmiştir. Ölçeğin geliştirilmesi sürecinde ölçeğin içerisindeki mad-
deler için aritmetik ortalama ve standart sapmaları hesaplanmış, madde kalan ve madde 
toplam analizleri gerçekleştirilmiştir.

Araştırmanın sonucunda, öğretmenlerin cinsiyeti, kıdemi, çalıştığı okul düzeyi ve gö-
rev yaptığı okulun bulunduğu yerleşim yeri açısından anlamlı bir fark bulunmuştur. Öğ-
retmenlerin branşı açısından ise anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Yeterlik, öğretmen yeterliği, öğretmen yeterlik ölçeği.
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