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KONGRE PROGRAMI
Online (Video Konferans ile) Sunum









ÖNEMLİ, DİKKATLE OKUYUNUZ LÜTFEN
Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan
geçen bildiriler için online (video konferans sistemi üzerinden) sunum
imkanı sağlanmıştır.
Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş
yaparak “Meeting ID or Personal Link Name” yerine ID numarasını
girerek oturuma katılabilirsiniz.
Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur.
Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir.
Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor.
Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 5 dk öncesinde oturuma
bağlanmış olmaları gerekmektedir.
Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir.
Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap)
kısmından sorumludur.
Dikkat Edilmesi Gerekenler - TEKNİK BİLGİLER
 Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun.
 Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz.
 Kabul edilen bildiri sahiplerinin mail adreslerine Zoom
uygulamasında oluşturduğumuz oturuma ait ID numarası
gönderilecektir.

 Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir

 Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate
alınmayacaktır
 Programda herhangi bir eksiklik/yazım hatası olduğunu düşünüyorsanız
lütfen en geç 01 Nisan 2020 tarihine (saat 17:00) kadar e-mail ile
bilgilendirme yapınız
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CUMARTESİ/ 09:00-11:00

SAAT

OTURUM 1.

İSLAM MEDENİYETİNİN BİLİM VE

09:00Dr. Mehmet BOZASLAN

09:15

09:15-

Moderatör: Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ

TEKNOLOJİYE KATKILARI X.YÜZYIL İSLAM
ALİMLERİ ÖRNEĞİ
TALAS SAVAŞI’NIN İSLAM TARİHİNDEKİ

Dr. Mehmet BOZASLAN

09:30

ÖNEMİ VE TÜRKLERİN MÜSLÜMAN
OLUŞUNDA ETKİLİ OLAN UNSURLAR

09:30-

Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ

09:45

Semra ÇERKEZOĞLU

09:45-

Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ

SİSTEMLERİNİN ASKERİ SAVUNMA

10:00

Ersin GÜRBÜZ

ALANLARINDA KULLANIMI VE TEKNOLOJİ

KAZAN HANLIĞI

KÜRESEL VE BÖLGESEL KONUMLAMA

GEREKSİNİMLERİ

10:00-

Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ

BİLGE TONYUKUK VE GÖKTÜRK DEVLETİ’

10:15

Nuri ÖZTÜRK

NE KATKILARI

10:15-

Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ

10:30

Ayse Nur OKUTUCU

10:30-

Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ

10:45

Cesur ÖZÇÖREKÇİ

10:45-

Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ

11:00

Muhammed Kubilay MUSTAFA

PALEOLİTİK ÇAĞ’DA BESLENME

AHRAR FIRKASI

BAAS PARTİSİ VE ARAP BAHARI
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CUMARTESİ/ 11:00-12:45

SAAT

11:00-

OTURUM 2.

Abdullatif ÖZARSLAN

11:15
11:15Melike HOYLU

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Feza SOLAK
TUYGUN
TEVRAT VE İNCİL’LERDE KADIN KARŞITI
SÖYLEMLER

VERGİLER

11:30
TANRI’YA SIFAT ATFETME PROBLEMİNE

11:30-

Dr. Mustafa ATEŞ

11:45

YAKLAŞIMLARI BAKIMINDAN HERBERT
SPENCER VE BORDEN PARKER BOWNE’UN
MUKAYESESİ

11:45-

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE MODERNİTEYE
Mehmet DEVECİ

12:00

12:00-

BREXİT ANLAŞMASI SONRASI İNGİLTEREDr. Öğr. Üyesi Feza SOLAK TUYGUN

AB İLİŞKİLERİNDE YENİ BİR DÖNEM:
“GEÇİŞ SÜRECİ”

Dr. Öğr. Üyesi Feza SOLAK TUYGUN

12:30

BREXİT SÜRECİNDE “BACKSTOP” KRİZİ VE
BREXİT ANLAŞMASI
HABER OLUŞUM SÜRECİNDE HABER

12:30Dr. Öğr. Üyesi Serpil KIR ELİTAŞ

12:45

TÜRKÇÜLÜK

FELSEFİ PERSPEKTİFİNDEN YAKLAŞIMLAR

12:15

12:15-

İSLAMCILIK, BATICILIK,

FOTOĞRAFLARI: SUÇ VE SUÇLUNUN
HABER FOTOĞRAFLARINDAKİ TEMSİLİ
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CUMARTESİ/ 13:00-14:45

SAAT

OTURUM 3.

Moderatör: Dr. Ali İNAN

BEDRUDDİN EL-MAKDİSÎ’YE GÖRE HZ.

13:00Arş. Gör. Dr. Rıdvan KALAÇ

PEYGAMBER’İN FİLLERİ

13:15

ABDULĞANÎ EL-MAKDİSÎ (ö.600/1203) VE el-

13:15Arş. Gör. Dr. Rıdvan KALAÇ

KEMÂL FÎ ESMÂİ’R-RİCÂL ADLI ESERİ

13:30

13:30-

Arş. Gör. Muhyettin ÖZEN

ÇOK KÜLTÜRLÜ AVRUPA ÜLKELERİNDE

13:45

Dr. Ali İNAN

DİN EĞİTİMİ

13:45-

Dr. Ali İNAN

ÜNİVERSİTELİ GENÇLERİN MUHAFAZAKÂR
VE MODERNİST DİN ANLAYIŞI DÜZEYLERİ

14:00

Arş. Gör. Muhyettin ÖZEN

ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

FARKLI BAKIŞ AÇILARIYLA TARTIŞMALAR

14:00Arş. Gör. Yusuf KAĞANARSLAN

ODAĞINDA İCMÂ

14:15

NEVEVÎ’NİN TAHARET KONULARINDA

14:15Arş. Gör. Yusuf KAĞANARSLAN

KABUL GÖRMEYEN TERCİHLERİ

14:30

14:30-

Polad ALİYEV

GAYRİSAFİ YURTİÇİ HÂSILA İÇERİSİNDE
ÜCRET GELİRLERİNİN HACMİNİ

14:45

Sertaç HOPOĞLU

BELİRLEYEN FAKTÖRLER
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CUMARTESİ/ 15:00-16:30

SAAT

OTURUM 4.

Moderatör: Prof. Dr. Bena GUL PEKER

ANALYSIS OF CONCLUSION PARTS OF ELT

15:00Rabia TORUN

MA AND PHD THESES IN TURKEY IN TERMS

15:15
OF HEDGES AND BOOSTERS

A LITERATURE REVIEW ON READING

15:1515:30

Assoc. Prof. Dr. Semra SARAÇOĞLU
Rabia TORUN

STRATEGIES IN ENGLISH LANGUAGE
TEACHING
ANALYSING THE USE OF HEDGES AND
BOOSTERS IN THE CONCLUSION PARTS OF

15:30Şeyma Nur YİĞİT

THE ELT MA THESES WRITTEN BY NATIVE

15:45
AND NON-NATIVE ACADEMICIANS: A
GENDER DIFFERENCE PERSPECTIVE

15:4516:00

Assoc. Prof. Dr. Zekiye Müge TAVİL
Şeyma Nur YİĞİT

A LITERATURE REVIEW ON FLIPPED
CLASSROOM MODEL
IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING

ANALYSIS OF INTRODUCTION PARTS OF

16:00Tamay YILMAZ

ELT MA AND PHD THESES IN TURKEY IN

16:15
TERMS OF HEDGES AND BOOSTERS

A LITERATURE REVIEW ON SPEAKING

16:1516:30

Prof. Dr. Bena GUL PEKER
Tamay YILMAZ

STRATEGIES
IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING
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CUMARTESİ/ 17:00-18:30

SAAT

OTURUM 5.

17:00-

Doç. Dr. Ayşe Nur Buyruk

17:15

AKBABA

Moderatör: Doç. Dr. Ayşe Nur Buyruk AKBABA

FAİZSİZ FİNANS MUHASEBE STANDARTLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER
ENSTİTÜSÜ İŞLETME TEZLİ YÜKSEK LİSANS
PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK

17:15Özgü ÖZGÜR

HİZMETLERE İLİŞKİN BEKLENTİ VE

17:30

MEMNUNİYET DÜZEYİ’Nİ BELİRLEMEYE
YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

YÖN VE DEVRİM DERGİSİNİN TÜRK DÜŞÜNCE

17:30Dr. Tülay GENCER

DÜNYASINDAKİ YERİ

17:45

MAKRO TARİH ÇALIŞMASINA BİR ÖRNEK:

17:45Dr. Tülay GENCER

TÜRKİYE’NİN DÜZENİ DÜN-BUGÜN-YARIN

18:00

18:00-

Dr. Öğr. Üyesi Serhat TEK

18:15

Öğr. Gör. Başak DÜZEL

18:15-

Öğr. Gör. Başak DÜZEL

DOĞAL AFETLER SONRASI SOSYAL
HİZMETLERİN SUNUMU: ELAZIĞ DEPREMİ
ÖRNEĞİ
DEZAVANTAJLI BİREYLERLE SOSYAL HİZMET
DEYİNCE AKLIMIZA HANGİ GRUPLAR

18:30

Dr. Öğr. Üyesi Serhat TEK

GEL(M)İYOR: NADİR HASTALIKLAR
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CUMARTESİ/ 19:00-20:45

SAAT

19:00-

OTURUM 6.

Moderatör: Dr. Öğretim Üyesi EKREM UYSAL

Sefa KÖSE

AV VE AVCILIK FAALİYETLERİNİN URARTU

Tugay GEZEN

19:15
Uğur DÜNDAR
Öğr. Gör. Şehadet BULUT

19:15-

Muhammed ÇELİK

19:30
Seda YELDAN

19:30-

SANATINDAKİ YANSIMALARI VE
ETKİLEŞİMLERİ ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME
YOKSULLUĞU ETKİLEYEN YAPISAL
FAKTÖRLERİN ANALİZİ: GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ
KADININ İŞGÜCÜNE KATILIM ORANINA

Öğr. Gör. Şehadet BULUT

19:45

ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: SEÇİLİ
OECD ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

20:00Dr. Öğretim Üyesi EKREM UYSAL

20:15
20:15Dr. Öğretim Üyesi EKREM UYSAL

20:30

İMAMİYYE ŞİASINDA MERCİ-İ TAKLİD VE
VELAYET-İ FAKİH NAZARİYESİ

ŞİA’NIN POLİTİK OLARAK EHL-İ SÜNNET’E
OLAN ETKİSİ
KONTROL ODAĞI İLE DEPRESYON DÜZEYİ

20:30-

Araş. Gör. Ezgi KAŞDARMA

20:45

Araş. Gör. Adem KANTAR

ARASINDAKİ İLİŞKİDE STRESLE BAŞETME
STRATEJİLERİNİN VE GELECEĞE YÖNELİK
BEKLENTİNİN ARACI ROLÜNÜN
İNCELENMESİ

İÇİNDEKİLER
KONGRE KÜNYESİ

I

BİLİM KURULU

II

FOTOĞRAF GALERİSİ

III

KONGRE PROGRAMI

IV

İÇİNDEKİLER

V

SÖZLÜ SUNULMUŞ BİLDİRİ ÖZETLERİ
Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ, Semra ÇERKEZOĞLU
KAZAN HANLIĞI

1-2

Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ, Ersin GÜRBÜZ
KÜRESEL VE BÖLGESEL KONUMLAMA SİSTEMLERİNİN ASKERİ
SAVUNMA
ALANLARINDA
KULLANIMI
VE
TEKNOLOJİ
GEREKSİNİMLERİ

3-5

Abdullatif ÖZARSLAN
TEVRAT VE İNCİL’LERDE KADIN KARŞITI SÖYLEMLER

6

Melike HOYLU
VERGİLER

7-8

Dr. Mustafa ATEŞ
TANRI’YA
SIFAT
ATFETME
PROBLEMİNE
YAKLAŞIMLARI
BAKIMINDAN HERBERT SPENCER VE BORDEN PARKER BOWNE’UN
MUKAYESESİ

9-11

Mehmet DEVECİ
MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE MODERNİTEYE İSLAMCILIK, BATICILIK,
TÜRKÇÜLÜK FELSEFİ PERSPEKTİFİNDEN YAKLAŞIMLAR

12

Dr. Öğr. Üyesi Feza SOLAK TUYGUN
BREXİT ANLAŞMASI SONRASI İNGİLTERE-AB İLİŞKİLERİNDE YENİ
BİR DÖNEM: “GEÇİŞ SÜRECİ”

13-14

Dr. Öğr. Üyesi Feza SOLAK TUYGUN
BREXİT SÜRECİNDE “BACKSTOP” KRİZİ VE BREXİT ANLAŞMASI

15-16

Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ, Nuri ÖZTÜRK
BİLGE TONYUKUK VE GÖKTÜRK DEVLETİ’ NE KATKILARI

17-18

Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ, Ayse Nur OKUTUCU
PALEOLİTİK ÇAĞ’DA BESLENME

19-20

Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ, Cesur ÖZÇÖREKÇİ
AHRAR FIRKASI

21-22

Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ, Muhammed Kubilay MUSTAFA
BAAS PARTİSİ VE ARAP BAHARI

23-24

Dr. Öğr. Üyesi Serhat TEK, Öğr. Gör. Başak DÜZEL
DOĞAL AFETLER SONRASI SOSYAL HİZMETLERİN SUNUMU: ELAZIĞ
DEPREMİ ÖRNEĞİ

25-26

Öğr. Gör. Başak DÜZEL, Dr. Öğr. Üyesi Serhat TEK
DEZAVANTAJLI BİREYLERLE SOSYAL HİZMET DEYİNCE AKLIMIZA
HANGİ GRUPLAR GEL(M)İYOR: NADİR HASTALIKLAR

27-28

Arş. Gör. Muhyettin ÖZEN, Dr. Ali İNAN
ÇOK KÜLTÜRLÜ AVRUPA ÜLKELERİNDE DİN EĞİTİMİ

29-30

Dr. Ali İNAN, Arş. Gör. Muhyettin ÖZEN
ÜNİVERSİTELİ GENÇLERİN MUHAFAZAKÂR VE MODERNİST DİN
ANLAYIŞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

31-32

Arş. Gör. Dr. Rıdvan KALAÇ

BEDRUDDİN EL-MAKDİSÎ’YE GÖRE HZ. PEYGAMBER’İN FİLLERİ

33

Arş. Gör. Dr. Rıdvan KALAÇ

ABDULĞANÎ EL-MAKDİSÎ (ö.600/1203) VE el-KEMÂL FÎ ESMÂİ’R-RİCÂL
ADLI ESERİ

34

Arş. Gör. Yusuf KAĞANARSLAN
FARKLI BAKIŞ AÇILARIYLA TARTIŞMALAR ODAĞINDA İCMÂ

35-36

Arş. Gör. Yusuf KAĞANARSLAN
37-38

NEVEVÎ’NİN TAHARET KONULARINDA KABUL GÖRMEYEN
TERCİHLERİ
Rabia TORUN
ANALYSIS OF CONCLUSION PARTS OF ELT MA AND PHD THESES IN
TURKEY IN TERMS OF HEDGES AND BOOSTERS

39-40

Assoc. Prof. Dr. Semra SARAÇOĞLU, Rabia TORUN
A
LITERATURE
REVIEW
ON
IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING

READING

STRATEGIES

41-42

Şeyma Nur YİĞİT
ANALYSING THE USE OF HEDGES AND BOOSTERS IN THE
CONCLUSION PARTS OF THE ELT MA THESES WRITTEN BY NATIVE
AND NON-NATIVE ACADEMICIANS: A GENDER DIFFERENCE
PERSPECTIVE

43-45

Assoc. Prof. Dr. Zekiye Müge TAVİL, Şeyma Nur YİĞİT
A LITERATURE REVIEW ON FLIPPED
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KAZAN HANLIĞI
KAZAN KHANETE
Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ
Gaziantep Üniversitesi
Semra ÇERKEZOĞLU
Doktora Öğrencisi, Gaziantep Üniversitesi
ÖZET
Kazan Hanlığı ismini hanlığın baş şehri olan Kazan’dan almıştır. Altın Ordu hanı Canibek’in
ölümünden sonra (1357), Çingizoğullarının giriştikleri taht kavgaları ve özellikle Aksak
Temir’in, 1391 ile 1395 yıllarında, Kıpçak şehrini tahrip etmesi üzerine, Altın Ordu Devleti,
dağılmaya başladı. Bunun sonucunda, yer yer, ayrı hanlıklar kurulmaya başladı. Kama
Bulgarları’nın hakim olduğu Orta- İdil sahasında, ‘‘Kazan Hanlığı’’ adı ile yeni bir siyasi
teşekkül meydana geldi. Bu hanlığın kurucusu, Çingizoğullarından Uluğ Muhammed Han’dır.
Uluğ Muhammed Han zamanında Kazan şehri Türkistan, İran, Kafkas gibi İslam
memleketlerinin ve Rus, Novgarad tüccarlarının buluştukları bir ticaret merkezi haline
gelmiştir. Kazan Hanlığı, coğrafi olarak ticaret münasebetleri için elverişli olmasına karşılık
savunma bakımından elverişsiz bir konumda idi. Merkezileşmenin tamamlandığı Halil Han
döneminde, Kazan Hanlığı’nda gruplaşmalar oluşmaya başladı. Muhtelif din ve ırktan birçok
kavmin bir arada yaşadığı bir memleket olmakla beraber siyasi, ekonomik ve kültür hayatında
en etkin olan unsur Kazan Türkleri idi. Diplomat ve kurnaz bir hükümdar olan Çar III. İvan,
Tatar Hanlıkları arasındaki mücadelelerden istifade etmiş, aynı zamanda dağınık Rus
Knezliklerini, Moskova etrafında toplayarak Milli Rus Devleti’ni kurmuştur. Çar III. İvan
1478 yılında Novgorod şehrini ve ona tabi Sibirya’ya kadar uzanan geniş sahayı, kendi
topraklarına katmıştır. Bundan sonra Kazan Hanlığı, Moskova tarafından tehdit edilmeye
başladı ve Kazan Hanlığı üzerinde Rus baskısı büsbütün arttı. Muhammed Emin Han
döneminde, Moskova Knezliği ile ‘’Ebedi Barış’’ antlaşması (1512) imzalanarak, dostluk
tesis edildi. 1150 yılında Ruslar, Kazan Hanlığı’nı kuşattılarsada alamadılar. Çar IV. İvan,
Kazan Hanlığı’nı alabilmek için Kazan’dan 60 km yukarda Sviyajsk Kalesi’ni yaptırır (1551)
ve Kazan şehri her taraftan abluka altına alınır. Rus istilası ile Bulgar Tatarlar’ı tarafından
biriktirilmiş olan medeniyet değerleri, kitaplar, el yazmaları, sanat eserleri tahrip edilmiş,
cami ve mescidler yıkılmıştır. Kazan şehrinin ele geçirilmesi ile Ruslara karşı mücadele sona
ermiş değildi; Kazan Türkleri, Çirmişler ve Çuvaşlar yer yer ayaklandılar. Kazanlılara
dışardan hiç bir yardım gelmedi ve burada Türkler uzun yüzyıllar boyunca Moskova-Rus
boyunduruğu altında yaşamaya mahkûm edilmiş oldular. Kazan ilindeki ayaklanmalar kanlı
bir şekilde bastırıldı ve Kazan Hanlığı, Moskova kolonisi haline geldi. Kazan'ın maddi ve
manevi eserinden, hiç bir şey bırakılmadı. 1437 de Uluğ-Muhammed Han tarafından kurulan
Hanlık, 115 yıl sonra, bu suretle, Moskova Çarı IV.İvan, eliyle sona erdirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kazan, Hanlık, Rusya, Siyasi, Bağımsızlık
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ABSTRACT
Kazan Khanate got its name from Kazan, the capital city of the khanate. After the death of the
Golden Army inn Canibek (1357), the Golden Army State began to disintegrate after the
throne fights between Chingiz sons and especially Aksak Temir destroyed the town of
Kipchak between 1391 and 1395. As a result, separate khanates began to be established in
places. In the Middle-Idil area, dominated by the Kama Bulgars, a new political organization
called 'Kazan Khanate' has occurred. The founder of this khanate is Uluğ Muhammed Han
from Çingizoğulları. In the time of Uluğ Muhammed Han, Kazan city has become a trade
center where Islamic countries like Turkestan, Iran, Caucasus and Russian, Novgarad
merchants meet. Kazan Khanate was in an unfavorable position in terms of defense, although
it was geographically suitable for trade relations. During the Halil Han era, when
centralization was completed, groupings began to form in Kazan Khanate. Although it is a
country where many tribes of various religions and races lived together, Kazan Turks were
the most influential factor in political, economic and cultural life. Tsar III.Ivan, a diplomat
and cunning ruler, III.Ivan benefited from the struggles between the Tatar Khanates, and also
gathered the scattered Russian Knezliks around Moscow and established the National Russian
State. In 1478, III.Ivan added the city of Novgorod and the large area extending to Siberia,
which is subject to it, to its territory. After that, the Khanate of Kazan began to be threatened
by Moscow, and Russian pressure on the Khanate of the Kazan increased completely. In the
period of Muhammed Emin Han, a friendship was established by signing the "Eternal Peace"
agreement (1512) with the Moscow Knezlik. In 1150, the Russians could not take it even if
they surrounded the Kazan Khanate. Tsar IV. Ivan built the Sviyajsk Castle (1551) 60 km
above Kazan in order to get the Kazan Khanate and Kazan city is under blockade from all
sides. The civilization values, books, manuscripts, works of art accumulated by the Russian
invasion and Bulgarian Tatars were destroyed, mosques and masjids were destroyed. With the
capture of the city of Kazan, the fight against the Russians was not over; Kazan Turks, Çirmis
and Chuvash rioted in this places. No outside help came to the people of Kazan, and the Turks
were sentenced to live under the Moscow-Russian yoke for many centuries. The uprisings in
Kazan province were suppressed bloodyly. Kazan Khanate has become a Moscow colony.
Nothing left from the material and spiritual work of Kazan. Founded in 1437 by UluğMuhammed Han, the Khanate was terminated 115 years later by the Moskow Tsar IV. Ivan
Keywords: Kazan, Khanate, Russia, Political, Independence
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KÜRESEL VE BÖLGESEL KONUMLAMA SİSTEMLERİNİN ASKERİ SAVUNMA
ALANLARINDA KULLANIMI VE TEKNOLOJİ GEREKSİNİMLERİ
USE OF GLOBAL AND REGIONAL POSITIONING SYSTEMS IN MILITARY
DEFENSE AREAS AND TECHNOLOGY REQUIREMENTS
Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ
Gaziantep Üniversitesi
Ersin GÜRBÜZ
Yüksek Lisans Öğrencisi, Gaziantep Üniversitesi
ÖZET
Günümüz dünyasında birçok ülke tarafından ticari ve askeri alanlarda konum bilgileri yani
yer ve zaman bilgilerinin kullanılması büyük önem arz etmektedir. Bugün askeri alanlarda
haritacılık, birliklerin kesin konuş yerleri, İHA’ların nereden nereye hareket edecekleri, seyir
ve balistik füzelerin hangi noktaya gönderileceği konularında küresel ve bölgesel konumlama
sistemleri kullanılmaktadır. Küresel konumlama olarak dört sistem kullanılmakta olup, bu
sistemler; ABD tarafından GPS (Global Positioning System/Küresel Konumlama Sistemi),
Rusya tarafından GLONASS (Глобальная навигационная спутниковая система/Küresel
Uydu Konumlandırma Sistemi), AB tarafından GALİLEO (Küresel Konumlama Sistemi),
Çin tarafından BEİDOU (Küresel Uydu Konumlandırma Sistemi) küresel konumlandırma
sistemleri olarak uydu merkezli olarak işletilmektedir. Bölgesel konumlandırma sistemleri ise
Japonya tarafından QZSS (Quasi-Zenith Satallite System), Hindistan tarafından
IRNSS/NAVIC (Indian Regional Navigation Satellite System) olmak üzere iki bölgesel
konumlandırma sistemi kullanılmaktadır. Dünya üzerinde bulunan askeri birlik, sistem, araç
ve gereçlerin kesin konumlarının belirlenmesi amacıyla yörüngelere yerleştirilen uydu
grupları, uydulara iletilen sinyaller ve yeryüzünde bulunan kontrol merkezleri ile
sağlanmaktadır. Konumlandırma sistemini elinde bulunduran herhangi bir kişi kendi
konumunu net bir şekilde bilir ve nereden nereye gideceğinin kararını doğur bir şekilde
verebilmektedir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte küçülen ve cebimize giren cep
telefonlarında kullanılan yazılımlar ile nerede bulunduğumuzu, çektiğimiz fotoğrafların
nerede ve ne zaman çekildiği, hatta bazı yazılımlar ile sizin belirleyeceğiniz kişilerin haftalık,
günlük ve anlık olarak ne zaman ve nerede bulunduğu bilgileri kullanıcılara sunmaktadır.
Teknolojin bu denli gelişmesi ile birlikte ulusal güvenlik alanlarında milli olarak teknoloji
gelişiminin gereksinimlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bugün geliştirilen milli seyir füzelerinin,
İHA’ların, diğer savunma sistemlerinin ve operasyon bölgelerinde konuşlu birliklerin olası bir
savaş durumunda diğer ülkeler tarafından kullanılan küresel ve bölgesel konumlama
sistemleri üzerinden oluşturulacak güvenlik tehditlerine karşı alternatif sistemler geliştirilmeli
Kara, Deniz, Hava ve Uzay savunma alanlarında milli yazılımlar karşı savunma ve destek
amaçlı kullanılmalıdır. Gelecekte ise bugün kullanılan ve komuta kontrol merkezleri
tarafından yönetilen küresel konumlandırma istemlerinin gelişen yapay zeka ile kontrol
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edilmesi ve kullanılması savunma alanlarında askeri sistem ve silahlarının insansız olarak
kullanılmasını öngörmektedir. Türkiye’nin geliştireceği küresel konumlandırma istemlerini
geliştirmesi ve milli yazılımlar ile kullanması savunma alanından büyük yarar sağlayacağı
değerlendirilmektedir.
Bu makale; Diğer ülkeler tarafından kullanılan Küresel ve Bölgesel Konumlandırma
sistemlerinin imkân ve kabiliyetlerinin incelenmesi, Türkiye’nin son dönemlerde geliştirdiği
askeri savunma sistemlerine yönelik küresel ve bölgesel konumlandırma sistemlerinin
savunma, keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlı kullanımında tespit ve önerileri sunmaya
çalışmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Uydu, Savunma Teknoloji, Güvenlik, Konumlandırma.

ABSTRACT
In today's world, it is very important to use location information, that is, location and time
information in commercial and military fields by many countries. Nowadays, global and
regional positioning systems are used in the fields of cartography in military fields, precise
speech locations of troops, from where and where UAV’s will move and where it will send
ballistic missiles to. Four systems are used as global positioning and these systems are; GPS
(Global Positioning System) by the USA, GLONASS (Глобальная навигационная
спутниковая система / Global Satellite Positioning System) by Russia, GALILEO (Global
Positioning System) by the EU, BEIDOU (Global Satellite Positioning System) by China as
global positioning systems It is operated as a satellite center. The Regional positioning
systems are used by Japan, QZSS (Quasi-Zenith Satallite System) and India by IRNSS /
NAVIC (Indian Regional Navigation Satellite System). In order to determine the exact
locations of military units, systems, tools and equipment in the world, satellite groups placed
in orbits are provided with signals transmitted to satellites and control centers on earth. Any
person who holds the positioning system knows position clearly and can make a decision
about where to go. As technology evolves, the software used in cellphones that are getting
smaller and in our pocket provides users with information on where we are, when and where
the photos we took and when and where the people were that we identify with are found
weekly, daily and instantly. With this technological development, the needs of technological
development in the field of national security are needed. Alternative systems should be
developed against the security threats that will be created through the global and regional
positioning systems used by other countries in case of a possible war of the national cruise
missiles, UAV’s, other defense systems and operational zones developed in the regions of
operation, should be used for defense and support purposes. In the future, the use and control
of requirements, which command and control centers now manage through the development
of artificial intelligence, will provide fort he unmanned use of military systems and weapons
in defense areas. Using global positioning systems developed with the develpment of Turkey
an software are considered to be of great benefit to the national defense. This article; The
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study of he capabilities of global and regional positioning systems from other countries,
regional and global defense positioning system for military defense system in Turkey's most
recent discovery has been developed, identified in surveillance and reconnaissance, and
attempts to provide suggestions.
Keywords: Satellite, Defense, Technology, Security, Positioning.
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TEVRAT VE İNCİL’LERDE KADIN KARŞITI SÖYLEMLER
Abdullatif ÖZARSLAN
Yüksek lisans öğrencisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü
ÖZET
Kadın hakları ve özgürlükleri konusunda özellikle 20. yy.’da yapılan çalışmalar dini, edebi,
felsefi ve kültürel metinlerin kadın hakları ve özgürlüklerine yaklaşımları bakımından eleştiri
ve tenkide tabi tutularak yeniden yorumlanmalarını gerekli kılmıştır. Bu süreçte kutsal
kitaplarda kadın hak ve özgürlüklerine yaklaşımları bakımından tenkide tabi tutulmaktan
kaçamamışlardır. Tarihi süreçte kadını baskılamak ve kontrol altında tutmak için erkek
egemen cinsiyetçi bir kültürel yapı oluşmuş ve kadınlar ailede, toplumsal hayatta ve devlet
idaresinde karar alma mekanizmalarının dışına itilmişlerdir. Bu süreçte genellikle erkekler
tarafından yazıya geçirilen dini metinler de önemli bir rol oynamışlardır.
Tevrat ve İncil’lerde kadın karakteri genellikle kendi menfaatlerini elde etmek için çeşitli
aldatma ve kandırma stratejilerine sahip, yerleşik sistem içerisinde her istediğini, çeşitli taktik
ve stratejilerle elde edebilen bir varlık olarak tasvir edilmektedir. Sonuçta, kadın denildiği
zaman, duygu ve hisleriyle hareket eden, arzularını kontrol edemeyen ve şehvetini insanları
tahrik ederek baştan çıkarmak için kullanmaktan çekinmeyen bir varlık algısı ortaya
çıkmaktadır.
Bu tebliğde öncelikle Tevrat ve İncil’lerde kadının statü ve hakları üzerinde durulacak
ardından da Tevrat ve İnciller’den somut örneklerle kadın karşıtı söylemler incelenerek
yorumlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kitab-ı Mukaddes, Tevrat, İncil, Kadın, Kadın Karşıtlığı, Cinsiyetçilik
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VERGİLER
TAXES
Melike HOYLU

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İktisat Yüksek Lisans öğrencisi
ÖZET
Vergiler, devletin egemenlik gücüne dayalı olarak elde ettiği en önemli kamu geliridir.
Vergiler tarih boyunca olduğu gibi günümüzde de devletlerin kamu harcamalarının
karşılanmasında en büyük finansman kaynağı olmuştur. Toplumun bir parçası olarak bireyler
de neredeyse hemen her gün yaptıkları alış veriş esnasında dolaylı vergilerle
karşılaşmaktadırlar. Dolaylı vergilerin alış verişe konu olan hemen hemen her türlü mal veya
hizmette karşımıza çıkması söz konusu ürünleri tercih eden bireyleri yakından ilgilendirir hale
gelmektedir. Bireylerin mal veya hizmet tercihlerinde tüketici davranışlarına etki eden
unsurları dolaylı vergiler ile birlikte değerlendirdiğimizde, dolaylı vergilerin tüketici
davranışlarını diğer unsurlar ile beraber etkilediği gözlemlenmektedir. Bu nedenle bireylerin
tüketim tercihlerinde dolaylı vergilerin ne ölçüde etkili olduğu ve tüketim tercihlerini ne
yönde etkilediğinin tespit edilmesi önem arz etmektedir.Devletler, kamu harcamalarını ve
uygulayacakları politikaları finanse edebilmek için kanun yoluyla halktan vergi
toplamaktadır. Bir devletin ülkesinde uyguladığı vergi politikası, o ülkenin ekonomik
bağımsızlığının oluşmasında önemli rol oynamaktadır.Devletin artan kamu ihtiyaçlarını
karşılamak için başvurduğu en önemli gelir kaynağı vergilerdir. Vergiler aynı zamanda
devletin ekonomik hedeflerine ulaşmak için kullandığı etkin bir maliye politikası aracıdır.
Devletin en önemli hedeflerinden biri olan ekonomik büyüme hedefine ulaşılması için
vergiler bir araç olarak kullanılabilmektedir. Vergiler, amacına uygun olarak, etkin ve adil bir
şekilde uygulanırsa ekonomik büyüme başta olmak üzere çeşitli makro değişkenleri olumlu
yönde etkilemesi mümkündür. Ancak vergilerin amacına uygun, etkin ve adil bir şekilde
uygulanmaması durumunda ekonomide olumsuz etkiler meydana getirmesi de söz konusu
olabilmektedir. Vergilerin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi vergilerin türüne göre de
değişebilmektedir. Çalışmada, vergiler dolaylı ve dolaysız vergiler olmak üzere ikiye
ayrılarak analize dahil edilmiştir. Bu bağlamda özellikle dolaylı vergiler ile dolaysız
vergilerin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri farklılık gösterebilmektedir. Uzun dönem
analizinde, dolaylı ve dolaysız vergiler ile ekonomik büyüme arasında pozitif yönlü ve
anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Dolaysız vergilerin etkisinin dolaylı vergilerden daha
yüksek olduğu görülmüştür.Vergi gelirleri, kamusal hizmetlerin yerine getirilmesinde en
önemli gelir kaynaklarından biridir. Vergi gelirleri; sosyal güvenlik hizmetleri, devlet
yatırımları ve diğer kamusal giderlerin karşılanmasında önemli bir fon kaynağıdır. Devlet
bütçesi içinde yer alan ve vergi hasılatından sağlanan fonlar, kamu ve özel sabit sermaye
yatırımlarını teşvik etmek amacıyla da kullanılabilmektedir. Çalışmada, uzun dönem ilişkileri
araştırmak amacıyla Granger nedensellik testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, dolaysız
vergilerle ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedensellik ilişkisinin varlığını göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Dolaylı Vergi Gelirleri, Dolaysız Vergi Gelirleri, Ekonomik Büyüme,
Birim Kök Testi,Koentegrasyon ve Nedensellik
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ABSTRACT
Taxes, collected by means of the power of sovereignty of governments, are the most
important type of income for governments. Today, taxes are biggest exhequer to supply
public expenditures for states as being throughout history. İndividuals, as a part of puclic,
exposed to indirectly taxes during shopping almost everyday. Exposing with indirectly taxes
almost for all goods and services in all shopping, interests particularly people who is prefering
goods and services. When we think the factors which are effecting on consumer behaviors
with indirectly taxes in the choices of individual’s good and service, observed that indirectly
taxes effect on consumer behaviours with other factors. Thus, it is important to determine
indirectly taxes to what extent and how degree effect on individuals choices By the same
taken, taxes are also very efficient financial tools in attaining economic objectives of
governments. In meeting the objectives of economic growth which is one of the most
prominent goals of any government, taxes are being used as financial means. If taxes are
being managed in accordance with its purpose of existence, being efficient and just, it is very
likely that it would have a positive impact on macro variables, and economic growth in
particular. However, in a reverse situation where the collection of taxes are done injustly an
inefficiently, negative results likely to take place. The impact of taxes on economic growth
may differ depending on the type of taxes. In this regard, especially, the impacts of direct and
indirect taxes on economic growth may vary.The impact of taxes on economic growth can
also vary depending on the type of taxes.İn this context,especially the effects of indirect taxes
and direct taxes on economic growth may differ.İn the long term analysis a positive and
significant relationship was found between direct and indirect taxes and economic growth.The
effect of direct taxes is higher than indirect taxes.Tax revenues are the most important sources
of income in order to accomplish the public services. Tax revenues are important a fund
source that cover social security service, government investment and the other public
expenses. Funds that existed in the government budget and obtained from tax revenues have
been used for encourage the public and private fixed capital investment. Increasing in the
fixed capital investment is going to affect for the good economic growth.
Keywords: İndirect income tax,Direct income tax,Economic growth,Unit Root Test,
Cointegration and Causality
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TANRI’YA SIFAT ATFETME PROBLEMİNE YAKLAŞIMLARI BAKIMINDAN
HERBERT SPENCER VE BORDEN PARKER BOWNE’UN MUKAYESESİ
THE COMPARISON OF THE APPROACHES OF BORDEN PARKER BOWNE AND
HERBERT SPENCER CONCERNING THE PROBLEM OF ASCRIBING TO GOD
ATTRIBUTES
Dr. Mustafa ATEŞ
Gaziantep İslâm Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İslâmî İlimler Fakültesi,
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Şahinbey, Gaziantep
ÖZET
Düşünce tarihi boyunca Tanrı’ya sıfat atfedilip atfedilemeyeceği problemine değinen
filozofların ve teologların görüşleri incelendiğinde, bu konuda iki temel bakış açısı
bulunduğunu söyleyebiliriz. Deistler, panteistler, pan-enteistler ve teistlerin büyük bir
çoğunluğu tarafından benimsenen birinci anlayışa göre, Tanrı’ya herhangi bir kavram, nitelik
veya sıfat atfetmeksizin yani Tanrı hakkında bir tasavvur oluşturmaksızın Tanrı’ya inanmak
mümkün değildir.
Bu probleme değinen ikinci yaklaşım, Tanrı’ya ya da Âlemin Sebebi’ne sıfat ve kavram
atfedilmesine karşı çıkar. Batı felsefesinde William Hamilton (1788-1856) ve Henry
Longueville Mansel (1820-1871) gibi filozoflar, benimsemiş oldukları “Bilinemez”
öğretisiyle uyumlu olarak, Âlemin Sebebi olan yüce ve mutlak bir varlığa inanmakla birlikte o
varlığın “Bilinemez” olduğunu ve bu yüzden Ona sıfat yahut kavram nisbet etmemek
gerektiğini savunur.
Bu bildirimizde, Boston Personalizmi adlı felsefe ekolünün kurucusu Borden Parker
Bowne’un (1847-1910) ve Herbert Spencer’ın (1820-1903) Tanrı-Âlem ilişkisinin
kurulmasında büyük önemi haiz olan Tanrı’ya sıfat atfetme problemine yaklaşımlarını,
Bowne’un Spencer’a yönelttiği tenkitleri çerçevesinde inceledik. Spencer, bu probleme temas
eden iki temel yaklaşımdan birisi olan Yüce Varlık’a kavram ve sıfat atfedilemeyeceği tezini,
Bowne ise Tanrı’ya sıfat atfetmenin zorunlu olduğu tezini müdafaa eder.
Spencer’ın bakış açısına göre bir varlığın tasavvurunun oluşturulabilmesi için ona sıfat ve
kavram atfedip, onu ve özelliklerini bilincimizin formları içerisinde temsil etmemiz gerekir.
Ancak bilincimizin formları Mutlak’ı temsil edebilecek yeterlilikte olmadıkları için, Nihâî
Sebep’e her ne olursa olsun sıfat atfetmek antropomorfizme yol açar. Bu nedenle mütevâzî bir
şekilde zekâmızın kapasitesini kabul ederek Mutlak’a herhangi bir kavram veya sıfat
atfetmemek yani bir Tanrı tasarımı oluşturmamak gerekir.
Bowne, antropomorfizmden sakınılması gerektiği konusunda Spencer’la mutabakat
halindedir. Ancak o, Spencer’ın yaptığı gibi antropomorfizm kavramının kapsamını Tanrı’ya
atfedilen tüm sıfat ve kavramları, bütün Tanrı tasavvurlarını yani teistik dilin tamamını
kapsayacak kadar genişletmek yerine, antropomorfizmi maddesellik ve bedensellikle
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sınırlandırır. Bu sebeple Bowne’a göre Tanrı’ya atfettiğimiz ama bedenselliği ve maddeselliği
ima etmeyen kavramların antropomorfik bir Tanrı tasarımı oluşturduğu iddia edilemez.
Bowne’un ve Spencer’ın tezleri dikkatlice mukayese edildiğinde, Bowne’un farkında olup
Spencer’ın farkına varmadığı ve aralarında ciddî bir benzerlik olduğu söylenebilecek temel
husus; Bowne’un açıkça ifade edilmiş, Spencer’ın ise potansiyel halde bir Tanrı tasavvuruna
sahip olmasıdır. Aralarındaki fikir ihtilafı, antropomorfizm kavramından anladıkları
muhtevanın farklı olmasından kaynaklanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Herbert Spencer, Borden Parker Bowne, Tanrı, Tanrı tasavvuru,
Tanrı’ya Sıfat Atfı, Antropomorfizm.

ABSTRACT
When the opinions of the philosophers and theologs who dealed with the problem of ascribing
to God attributions during the history of thought, we can say that there are two main
standpoints concerning this subject. According to the first viewpoint which was espoused by a
large majority of deists, pantheists, pan-entheists and theists, it is not possible to believe in
God without ascribing to God a concept or an attribute that is without forming a conception of
God.
The second standpoint which deals with this problem opposes ascribing to God namely The
Cause of the Universe an attribute or a concept. Although in western philosophy philosophers
like William Hamilton (1788-1856) and Henry Longueville Mansel (1820-1871) believe in an
ultimate and absolute being which is the Cause of the Universe, in accordance with the
“Unknown” doctrine which they espoused, argue that that being is “Unkown” and for this
reason it must not be ascribed to a concept or an attribute.
In this notification, within the framework of Bowne’s criticisms which he directed against
Spencer, we examined the approaches of Borden Parker Bowne (1847-1910) who was the
founder of the philosophy school named Boston Personalism and Herbert Spencer (18201903) to the problem of ascribing attributes to God which has a great importance in
establishing the God-universe relationship. Although Spencer defends the thesis which is one
of the main approaches dealing with this problem that Ultimate Being can’t be ascribed to any
concepts and attributes, Bowne asserts the thesis that to ascribe to God attributions is
necessary.
According to the viewpoint of Spencer, to be possible of constructing a conception of any
being, we must represent that being and its specialities under the forms of our consciousness
by ascribing attributes and concepts to it. But because the forms of our consciousness are not
capable of representing the Absolute in any manner or degree, to ascribe to the Ultimate
Cause any attributes whatever causes anthropomorphism. That’s why we must submit
ourselves with all humility to the established limits of our intelligence and mustn’t ascribe to
the Absolute any concept or attribution that is we mustn’t create a conception of God.

3 - 5 Nisan 2020

KONGRE ÖZET KİTABI

www.gapzirvesi.org

10

2020
GAZİANTEP

5. Uluslararası GAP SOSYAL BİLİMLER Kongresi

Bowne is in agreement with Spencer concerning that anthropomorfism must be avoided. But
he, instead of expanding the scope of the concept of anthropomorphism as to include all of the
attributes and the concepts which are ascribed to God and all of the conceptions of God in
other words all the theistic language as Spencer did, limits anthropomorphism to materiality
and corporeality. According to Bowne, for this reason, it can’t be alleged that the concepts
which we attribute to God but don’t imply materiality and corporeality, form an
anthropomorphic conception of God.
When the thesis of Bowne and Spencer are carefully compared with each other, the main
point of which can be told that Bowne realizes but Spencer doesn’t realize and there is a great
analogy between them is; Bowne has a conception of God which is clearly stated and Spencer
has a potential conception of God. The disagreement between them arises from the difference
of the content which they understand from the concept of anthropomorphism.
Keywords: Herbert Spencer, Borden Parker Bowne, God, conception of God, ascribing
attributions to God, anthropomorphism.
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MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE MODERNİTEYE İSLAMCILIK, BATICILIK,
TÜRKÇÜLÜK FELSEFİ PERSPEKTİFİNDEN YAKLAŞIMLAR
Mehmet DEVECİ
Yüksek Lisans Öğrencisi, Karhramanmaraş Şütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü
ÖZET
“Meşrutiyet Döneminde Moderniteye İslamcılık, Batıcılık, Türkçülük Felsefi Perspektifinden
Yaklaşımlar” başlıklı yüksek lisans tez çalışması, Osmanlı fikir hayatının en karmaşık olduğu
II. Meşrutiyet döneminde modernite olgusuna, bu dönemde ortaya çıkan “İslamcılık,
Batıcılık, Türkçülük” akımı çerçevesinde bakmayı amaçlamaktadır. Çerçevenin içini
doldurmak üzere bu felsefi anlayışların temsilcisi olan üç fikir adamı seçilmiş ve bunların
görüşleri bağlamında konu ele alınmaya çalışılmıştır.
Sultan II. Abdülhamit’in devletin başında olduğu II. Meşrutiyet dönemi, Osmanlının en
karmaşık dönemidir. Meşrutiyet’i ilan etme sözünün karşılığında iktidara getirilen, sonradan
meşruti yönetimi ve meclisi lağveden II. Abdülhamit, kendisine karşı yönelen muhalefetin
baskılarına dayanamamış, Meşrutiyet’i tekrar ilan etmiştir. Meşrutiyet’in yeniden ilan
edilmesi evresinde, Osmanlının içinde bulunduğu olumsuz durumun farkında olan aydınlar,
kurtuluş çaresi olarak farklı fikirler üretmiş ve devletin kurtulması için gayret etmiştir. Bu
noktada öne çıkan üç akım olan İslamcılık, Batıcılık ve Türkçülük; konuya kendi
perspektiflerinden bakarak Osmanlıyı içinde bulunduğu durumdan kurtarmak üzere farklı
fikirler öne sürmüştür.
Bu üç felsefi yaklaşımın ortaklaşa kabul ettiği husus, Osmanlının geri kalmış olduğu ve bunun
için Batılılaşmanın ya da modernleşmenin elzem olduğudur. Batılılaşma konusuna farklı
biçimlerde yaklaşmış olsalar da İslamcılığın temsilcilerinden Filibeli Ahmet Hilmi, Batıcılığın
temsilcilerinden Baha Tevfik ve Türkçülüğün temsilcilerinden Ziya Gökalp; Osmanlının
Batı’yla farklı şekillerde münasebet kurması gerektiği konusunda hemfikirdir. Bu noktada,
İslamcılık ve Türkçülük modernleşme konusuna temkinli bir yaklaşım gösterse de Batıcılar,
modernleşme konusunda net ve kesin fikirlere sahiptir. Çalışmamız, konuyu bu üç fikir
akımının önemli temsilcileri bağlamında ele almış ve değerlendirmiştir.
Anahtar Kelimeler: İslamcılık, Batıcılık, Türkçülük, modernleşme, II. Meşrutiyet
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BREXİT ANLAŞMASI SONRASI İNGİLTERE-AB İLİŞKİLERİNDE YENİ BİR
DÖNEM: “GEÇİŞ SÜRECİ”
A NEW ERA IN THE UK-EU RELATIONS AFTER THE BREXIT AGREEMENT:
“TRANSITION PERIOD”
Dr. Öğr. Üyesi Feza SOLAK TUYGUN
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu,
Avşar Kampusu, Onikişubat, K.Maraş
ÖZET
İngiltere’de Avrupa Birliği ile varılan Brexit Anlaşması 23 Ocak 2020’de yasalaşmıştır.
Brexit Anlaşması’nın Avrupa Parlamentosu’nda oylanması ve AB üyesi ülkeler tarafından
onaylanmasının ardından ise İngiltere, 31 Ocak 2020’de Avrupa Birliği’nden resmen
ayrılmıştır. Bu gelişmenin ardından, İngiltere-AB ilişkileri Brexit Anlaşması gereği 31 Aralık
2020 tarihine kadar sürmesi öngörülen ve “geçiş süreci” olarak adlandırılan yeni bir döneme
girmiştir. Bu süreçte, Brexit sonrası, AB ve İngiltere arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde
yaşanabilecek sert değişimleri önlemek amaçlanmıştır. Ancak, AB ile varılan Brexit
Anlaşması’nda geçiş sürecinin bir kereye mahsus olmak üzere, iki yıla kadar uzatılması
seçeneği bulunmasına rağmen, İngiltere’de kabul edilen bir yasa ile bu sürecin ertelenmesi
yasaklanmıştır. Geçiş sürecinin ertelenmesi söz konusu olduğunda ise, bu sürecin
ertelenmesini yasaklayan yasanın değiştirilmesi için yeni bir yasanın çıkarılması, bu durumun
da 30 Haziran 2020’ye kadar AB’ye bildirilmesi gerekmektedir. Geçiş sürecinde İngiltere,
AB üyesi olarak kalacak, AB kurallarına tabi olacak dolayısıyla AB iç piyasalarına dahil
olmayı ve gümrük birliğinde kalmayı sürdürecektir. Ancak AB kurumlarının toplantılarına
katılamayacak ve siyasi karar alma mekanizmalarında yer alamayacaktır. Bu süreçte taraflar
kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması yapmak ve gelecekti ilişkilerin alacağı şekli belirlemek
için çeşitli müzakereler yürüteceklerdir. Ancak AB ve İngiltere arasında “geçiş süreci” olarak
öngörülen 11 ay gibi kısa sürede anlaşma sağlanması, hem müzakere edilecek konuların
içeriği hem de İngiltere’de Brexit referandumundan Brexit Anlaşmasının kabul edilme
sürecine kadarki yaşanan siyasi gelişmeler dikkate alındığında oldukça zor görünmektedir.
Zira Brexit Anlaşmasının yasalaşmasına kadar İngiltere “üç yıl, üç başbakan ve iki seçim”
dönemlerinden oluşan zorlu bir süreçten geçmiştir. Geçiş sürecinin sona ereceği tarihe kadar
AB-İngiltere arasında bir anlaşma sağlanamaması durumunda ise İngiltere’nin AB’den
“anlaşma olmadan ayrılma” seçeneği devreye girecek (Başbakan Johnson’un açıklaması), bu
da İngiltere’de yeni bir siyasi kriz ortamının oluşma ihtimalini güçlendirecektir. Ayrıca
anlaşma olmadan ayrılma süreci ile AB-İngiltere ilişkilerinde Dünya Ticaret Örgütü
kurallarının uygulanacak olması da birçok konuda belirsizliklere yol açacaktır. Çalışmada
AB-İngiltere ilişkilerinde Brexit Anlaşması’nın hemen ardından devreye giren “geçiş süreci”
incelenmiş, bu süreçte siyasi, sosyal, ekonomik ve ticari alanda yaşanacak değişimler ile bu
değişimlerin toplumsal yansımaları ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Brexit Anlaşması, Geçiş Süreci, AB, İngiltere.
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ABSTRACT
The Brexit Agreement which was concluded with the European Union in the UK has become
legalized on January 23, 2020. After the Brexit Agreement was voted in the European
Parliament and approved by EU member states, the United Kingdom officially left the
European Union on January 31, 2020. Following this development, a new period, called the
“transition period” has started for the UK-EU relations which is envisaged to continue until
December 31, 2020 as required by the Brexit Agreement. In this process, it is aimed to
prevent the major changes that may occur in the economic and commercial relations between
the EU and the UK after Brexit. Although there is the option of extending the transition
period up to two years only for one time for the Brexit Agreement carried out with the EU, it
is forbidden to postpone this process with a law adopted in the UK. When the postponement
of the transition period comes to the agenda, a new law should be enacted to amend the law
that prohibits the postponement of this process, and this situation should be reported to the EU
until June 30, 2020. During the transition period, the UK will remain as an EU member and it
will be subjected to EU rules, therefore the UK will both remain in the EU's internal markets
and in customs union. Besides these, the UK will not be able to attend the meetings of EU
institutions and participate in political decision-making mechanisms. In this process, the
parties will conduct various negotiations to conclude a comprehensive free trade agreement
and to determine the future relations. However, reaching an agreement between the EU and
the UK in a short period of 11 months, which is envisaged as a "transition period", seems
quite difficult considering both the content of the issues to be negotiated and the political
developments in the UK from the Brexit referendum to the acceptance of the Brexit
Agreement. Until the enactment of the Brexit Agreement, the United Kingdom went through
a difficult period consisting of “three years, three prime ministers and two elections” period.
If an agreement cannot be reached between the EU and the UK until the transition period
ends, the UK's option to "leave without an agreement" will come into play (Prime Minister
Johnson's statement), which will strengthen the possibility of a new political crisis in the UK.
Furthermore, the rules of the World Trade Organization to be applied in EU-the UK relations
with the process of leaving without agreement will lead to uncertainties in many issues. The
“transition period” that came into effect immediately after the Brexit Agreement in EU-UK
relations was examined, and the changes in the political, social, economic and commercial
fields and the social reflections of these changes were discussed in this study.
Keywords: Brexit Agreement, Transition Period, EU, UK
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BREXİT SÜRECİNDE “BACKSTOP” KRİZİ VE BREXİT ANLAŞMASI
“BACKSTOP” CRISIS IN THE BREXIT PROCESS AND THE BREXIT AGREEMENT
Dr.Öğr.Üyesi. Feza SOLAK TUYGUN
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu,
Avşar Kampusu, Onikişubat, K.Maraş.
ÖZET
23 Haziran 2016’da yapılan referandumda %51.9 oyla Brexit kararı alan İngiltere, AB ile
müzakere sürecinde, referandum öncesi öngöremediği “İrlanda sorunu” ile karşı karşıya
kalmıştır. 1801’de Büyük Britanya’ya bağlanan İrlanda’da, artan Britanya karşıtlığı ile
süregelen bu sorun, ayaklanma ve bağımsızlık savaşına kadar giden bir çatışma sürecine yol
açmıştır. İrlanda’nın 1921’de bağımsızlığını ilan etme girişimi ise mezhep farklılığı
vurgusuyla Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti olarak bölünmesi ve iki ayrı parlamentonun
kurulmasıyla sonuçlanmıştır. 1960 yılından sonra “The Troubles" dönemi, "Kanlı Pazar" olayı
ve İrlanda Cumhuriyet Ordusu (IRA)’nun İngiliz hükümetinin politikalarını etkilemeye
yönelik terör eylemleri, İrlanda’yı 30 yıl süren düşük yoğunluklu bir iç savaşa sürüklemiş, bu
savaş 1998’de imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması ile sona ermiştir. Brexit sürecinde ise
İngiltere’nin en önemli kaygılarından biri adada anlaşma ile sağlanan barışın korunması
olmuştur. Bu amaçla AB ile İngiltere arasında kabul edilen Backstop (tedbir maddesi) ile
Birleşik Krallık'ın parçası olan Kuzey İrlanda ve AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında fiziki
sınır olmaması garanti altına alınmıştır. Ancak taraflardan birinin tek taraflı olarak sona
erdiremediği Backstop, hiçbir kesimi memnun etmediği gibi Brexit Anlaşması’nın
tıkanmasına yol açan önemli bir kriz sebebi olmuştur. İngiltere, Backstop ile ülkenin
egemenlik haklarının ihlal edildiğini ve Kuzey İrlanda'nın, dolayısıyla da tüm Birleşik
Krallık'ın belirsiz bir süre AB ile gümrük birliği içinde kalacağını belirtirken; AB ise İrlanda
Cumhuriyeti'nin haklarının garanti altına alınması ve adadaki barışın korunması için bu
uygulamanın gerekli olduğunu belirtmiştir. Backstop, Birleşik Krallık'ta gümrüklerin kontrol
edilememesi ve Kuzey İrlanda gibi Brexit'e karşı çıkan İskoçya'da bağımsızlık referandumunu
tetikleyerek Bileşik Krallık’ın parçalanmasına kadar giden bir sürece yol açacağı endişesini
arttırmıştır. AB ile varılan Brexit Anlaşması’nın 23 Ocak 2020’de İngiltere’de yasalaşmasının
ardından, 31 Ocak 2020’de İngiltere, AB’den resmen ayrılmış ve ilişkilerde “geçiş sürecine”
girilmiştir. Çalışmada Brexit sürecinde İngiltere’de siyasi krize yol açan "Backstop"
uygulamasının AB ile varılan Brexit Anlaşması’nda nasıl düzenlendiği incelenmiş, tarafların
hakları, yükümlülükleri ve sürece yönelik eleştiriler ile çeşitli öngörüler ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Brexit, AB, İrlanda, Backstop, Brexit Anlaşması
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ABSTRACT
The United Kingdom which took the Brexit decision with a 51.9% vote in the referendum
held on June 23, 2016, has faced the "Irish problem" that could not be foreseen before the
referendum during the EU negotiation process. Ireland was incorporated in Great Britain in
1801, this ongoing problem with increasing anti-Britain sentiment, led to a conflict period
leading up to the war of independence and insurrection. The attempt to declare the
independence of Ireland in 1921 has resulted by the separation of Northern Ireland and the
Republic of Ireland with the emphasis on sectarian differences and the establishment of two
separate parliaments. "The Troubles" period after 1960, the "Bloody Sunday" incident and the
terrorist actions of the Irish Republican Army (IRA) to influence the British government's
policies dragged Ireland into a low-intensity civil war that lasted for 30 years. The war ended
with the Good Friday Agreement signed in 1998. In the Brexit process, one of the United
Kingdom's most important concerns was the maintenance of the peace provided by the
agreement on the island. For this purpose, there is no physical boundary between Northern
Ireland and the EU member Republic of Ireland, which is part of the UK, through the
Backstop (measures) accepted between the EU and the UK. Backstop, which one of the
parties could not terminate unilaterally, did not satisfy any sector and was an important cause
of crisis leading to the blockage of the Brexit Agreement. While the United Kingdom stated
that the sovereignty rights were violated with Backstop and that Northern Ireland, and hence
the entire UK, would remain in customs union with the EU for an indefinite period of time;
The EU stated that this practice is necessary to guarantee the rights of the Republic of Ireland
and to maintain peace on the island. Backstop has raised the concern that it will lead to a
process leading to the disintegration of the United Kingdom by triggering the independence
referendum in Scotland, which opposes Brexit, such as Northern Ireland, and the failure to
control customs in the UK. After the Brexit Agreement with the EU became legal in the
United Kingdom on January 23, 2020, the UK officially left the EU on January 31, 2020 and
the "transition period" in terms of relations has started. In this study, how "Backstop"
protocol, which caused a political crisis in the United Kingdom in the Brexit process, was
regulated in the Brexit Agreement with the EU, the rights, obligations and criticisms of the
parties and various forecasts were discussed.
Keywords: Brexit, EU, Ireland, Backstop, Brexit Agreement
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BİLGE TONYUKUK VE GÖKTÜRK DEVLETİ’ NE KATKILARI
CONTRIBUTIONS TO BILGE TONYUKUK AND GOKTURK STATE
Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ
Gaziantep Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Şahinbey/Gaziantep
Nuri ÖZTÜRK
Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Şahinbey/Gaziantep

ABSTRACT
The first Turkish state, which was founded in the name of Turk in history, is the Gokturk
State. The Gokturks consisted of Töles, small tribes. Bumin Kağan, with the support of
Turkish tribes, established the Göktürk state in 552. Gokturks made Otuken the capital and
they dominated China by expanding their dominance in their geography. Internal turmoil that
occurred after Bumın Khan in the administration caused the state to weaken. The
inexperienced management of Khans led the Gokturk State to enter the sovereignty of China.
For this reason, the state faced collapse risk and stopped completely. Fifty years of fetret
period between 630-680 weakened the state in every respect and caused the narrowing of the
field of sovereignty. Chinese oppression and persecution appeared in the Gokturk State,
although they managed to preserve their culture, language and beliefs, they lost their
independence. Kutluk Khan won his struggle against the Turkish tribes against China and
declared his independence in 682, and he was given the title of "İlteriş (compile, collect,
combine)" because he gathered the dispersed Turkish tribes under one flag again. Under the
leadership of Bılge Tonyukuk, the state started to recover. As it is known, Bılge Tonyukuk is
one of the big names that cannot be forgotten in the history of Central Asia. Bılge Tonyukuk
is of Turkish origin, he was born in China, grew up in China, and received state experience in
China, yet he appears as a personality that has not lost his Turkish self. The benefit of Bılge
Khan from Bılge Tonyukuk's state experience has restored the relations with neighboring
countries and increased the state's inner peace. Tonyukuk, He was a vizier to three state khans
in the II.Göktürk State. He became the indispensable vizier of the Khan and became the leader
in the implementation of the decisive rules in the Turkish state administration and social life.
Especially since the establishment of the state, leading to Khan beside Khan and making
smart decisions in the state administration and acting in accordance with the Turkish
traditions while taking these decisions caused him to have a reputation in the Gokturk State. It
has been indispensable for the state official during his lifetime. Until his death, he served the
Gokturk State. Bilge Tonyukuk worked in different state levels in relations with the vizier, the
army commander and neighboring states. Bilge Tonyukuk, working for a fair state
administration and serving the Turkish state and the Turkish nation, led the formation of the
state tradition in the Turkish state.
Keywords: Gokturk, State, Vizier, China, Tonyukuk, Administration
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ÖZET
Göktürk Devleti tarihte Türk adı ile kurulmuş olan, ilk Türk devletidir. Göktürkler küçük
kabileler halindeki, Töleslerden meydana gelmekteydi. Bumin Kağan, boylar halindeki
Türklerin desteğini alarak, 552 yılında, Göktürk devletini kurmuştur. Göktürkler, Ötüken’i
başkent yapmışlar ve bulundukları coğrafya da hakimiyet alanlarını genişleterek, Çin’i
egemenlik altına almışlardır. Yönetimde Bumin Kağan’dan sonra meydana gelen iç
karışıklıklar devletin zayıflamasına neden olmuştur. Kağanların tecrübesiz yönetimi Göktürk
devletinin, Çin’in egemenliğine girmesine neden olmuştur. Bu nedenle devlet yıkılma
tehlikesi yaşamış ve tamamen duraklamıştır. 630-680 yılları arasındaki elli yıllık Fetret
dönemi, devleti her açıdan zayıflatmış egemenlik alanının daralmasına neden olmuştur.
Göktürk devletin de Çin baskısı ve zulmü baş göstermiş, kültür, dil ve inançlarını muhafaza
etmeyi başarmış olsalar da bağımsızlıklarını kaybetmişlerdir. Kutluk Kağan, Türk boyları ile
Çin’e karşı verdiği mücadeleyi kazanarak, 682 yılında bağımsızlığını ilan etmiş, dağılmış
Türk boylarını tekrar bir bayrak altında topladığı için kendisine ‘‘İlteriş’’ ünvanı verilmişti.
Bilge Tonyukuk önderliğinde devlet tekrar toparlanmaya başlamıştır. Bilge Tonyukuk,
bilindiği üzere, Orta asya Türk tarihinin unutulması mümkün olmayan büyük adlarından
biridir. Bilge Tonyukuk Türk kökenli olup, Çin’de dünyaya gelmiş, Çin’de yetişmiş ve Çin
devlet tecrübesi almış, buna rağmen Türk benliğini kaybetmemiş bir şahsiyet olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bilge Kağan’ın, Bilge Tonyukuk’un devlet tecrübesinden faydalanması komşu
ülkelerle olan ilişkilerin tekrar düzelmesini ve devletin iç huzurunun, artmasını sağlamıştır.
Tonyukuk II. Göktürk devletinde, üç devlet kağanına vezirlik etmiştir. Kağanların
vazgeçilmez Aygucu’su olmuş, Türk devlet yönetiminde ve sosyal hayatında, belirleyici
kuralların uygulanmasında önder olmuştur. Özellikle devletin kuruluşundan itibaren Kağanın
yanında Kağana yol göstermesi ve devlet yönetiminde akıllı kararlar alması ve bu kararları
alırken Türk töresine uygun hareket etmesi, Göktürk devletinde itibar sahibi olmasına neden
olmuştur. Yaşadığı dönem boyunca devlet ricalinin vazgeçilmezi olmuştur. Ölümüne kadar
Göktürk devletine hizmet etmiştir. Bilge Tonyukuk hem Aygucu, hem ordu komutanı hem de
komşu devletlerle ilişkilerde, farklı devlet kademelerinde görevler almıştır. Adil bir devlet
yönetimi için çalışan ve Türk devletine ve Türk milletine hizmet eden Bilge Tonyukuk Türk
devletinde, devlet geleneğinin oluşumuna öncülük etmiştir.
Anahtar Kelimeler: Göktürk, Devlet, Aygucu, Çin, Tonyukuk, Yönetim
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PALEOLİTİK ÇAĞ’DA BESLENME
NUTRİTİON AT PALEOLİTHİC AGE
Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ

Gaziantep Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Şahinbey, Gaziantep
Ayse Nur OKUTUCU
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antropoloji Bölümü, Tuşba/Van

ABSTRACT
Nutritional habits have changed constantly throughout the evolutionary process of man. Early
hominids, while using only the nutrients in their surroundings as a hunter-gatherer, had
different processes regarding nutrition with the use of stone tools first and then the presence
of fever. Early hominids fed herbivore in general at the beginning of the process lived for a
long time in forest areas due to environmental conditions and therefore did not need to take
different nutrients. However, as time progressed, climatic changes and the decrease in food
sources accelerated the search for new foods and caused migration to different regions.
During these migrations, hominids, who had to move from the woodland to the savannah, try
to adapt to their new life, and have to get used to less food sources in the savanna from the
abundance of plants in the forest. As a result of the presence of more meat than the plant in
savannahs, hominids turned to increasing their hunting skills and a diet containing more
animal protein. It is likely that hominids initially had some difficulties during the conversion
to animal protein, because their bodies may have reacted differently to this new food because
they are not used to raw meat. But over time, their bodies managed to adapt to this new
situation and even gained a meat-based diet. Having started using animal proteins after a
completely herb-based diet has also accelerated the growth of human brain capacity. Proteins
and vitamins, which are found in meat more than plants, are extremely important for the
structure, development and growth of the brain. In the period after the discovery and control
of the fever, animal protein consumption increased even more.
In this article, the eating habits of Paleolithic Age people were first examined, and then
detailed from Anatolia and the world.
Keywords : Nutrition, Paleolithic, Hunter-gatherer, Food, Fire
ÖZET
İnsanın evrimsel süreci boyunca beslenme alışkanlıkları sürekli değişimler geçirmiştir. Erken
hominidler, önceleri avcı-toplayıcı olarak sadece bulundukları çevredeki besinleri kullanırken,
önce taş aletlerin kullanılması ve sonrasında ateşin bulunması ile birlikte beslenme konusunda
farklı süreçlere sahip olmuşlardır. Sürecin başında genel olarak otçul beslenen erken
hominidler, uzun bir zaman boyunca çevresel şartlardan dolayı ormanlık alanlarda yaşamış ve
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bu yüzden de farklı besinler alma ihtiyacı duymamıştır. Fakat zaman ilerledikçe, iklimsel
değişmeler ve besin kaynaklarının azalmaya başlaması yeni besinler bulma arayışlarını
hızlandırmış ve farklı bölgelere göçe neden olmuştur. Bu göçler sırasında ormanlık alandan
savanaya geçmek durumunda kalan hominidler, yeni yaşamlarına adapte olmaya çalışırlarken
ormanda bulunan bitki bolluğundan savanadaki daha az besin kaynağına da alışmak zorunda
kamıştır. Savanalarda bitkiden çok etin bulunması sonucu hominidler, avcılık konusunda
yeteneklerini arttırmaya ve daha fazla hayvansal protein içerikli bir beslenmeye dönmüştür.
Hayvansal proteine dönüş sırasında hominidlerin başlangıçta birtakım zorluklar çekmiş
olması muhtemeldir zira çiğ ete alışkın olmadıklarından dolayı bedenleri bu yeni besine farklı
tepkiler vermiş olabilir. Fakat zamanla bedenleri bu yeni duruma adapte olmayı başarmış ve
hatta et ağırlıklı bir beslenme alışkanlığı kazanmışlardır. Tamamen ot temelli bir beslenmenin
ardından hayvansal proteinleri de kullanmaya başlamış olmak, insanın beyin kapasitesinin
büyümesini de hızlandırmıştır. Etin içerisinde bitkilere nazaran daha fazla bulunan protein ve
vitaminler, beynin yapısı, gelişmesi ve büyümesi açısından son derece önemlidir. Ateşin keşfi
ve kontrol altına alınmasından sonraki dönemde ise hayvansal protein tüketimi daha da
artmıştır.
Bu makalede, öncelikle Paleolitik Çağ insanlarının beslenme alışkanlıkları incelenmiş,
ardından Anadolu’dan ve dünyadan örnekler verilerek detaylandırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Beslenme, Paleolitik, Avcı-toplayıcı, Besin, Ateş
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AHRAR FIRKASI
AHRAR PARTY
Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ

Gaziantep Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Şahinbey/ Gaziantep
Yüksek Lisans Öğrencisi, Cesur ÖZÇÖREKÇİ
Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Bölümü, Şahinbey/ Gaziantep

ÖZET
Osmanlı Devleti kuruluşundan, 1876'ya kadar monarşi ile yönetilmiştir. Bu çalışmanın
konusu; II. Meşrutiyetin (1908) ilanından sonra, kurulan, Ahrar Fırkası, Fedakaran-ı Millet
Cemiyeti, İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti, Mu’tedil Hürriyet Perveran Cemiyeti, Osmanlı
Islahat-ı Esasiye Fırkası, Osmanlı Demokrat Fırkası Osmanlı Sosyalist Fırkası gibi cemiyet
ve partilerdir. Türk siyasi hayatını şekillendiren bu partiler ve cemiyetler, dönemin özgürlük
ruhuna uygun olarak, birbiri ardına kurulmuştur. Türk siyasi hayatı, demokratikleşme yolunda
Sened-i İttifak, Tanzimat Fermanı, I. Meşrutiyet, II. Meşrutiyet gibi evrelerden geçmiştir.
Ahrar Fırkası, Prens Sebahattin’in Avrupa’da ki yaşantısı sırasında şekillenen, düşüncelerinin
etrafında şekillenmiştir. Bu parti, muhalefet olarak nitelendirilebilecek ilk siyasi oluşumdur.
Bu parti, İttihat ve Terakki Partisi’nin karşısında, muhalefet merkezi oluşturmuştur. İttihat ve
Terakki Partisi içinde farklı etnik unsurlar bulunsa da daha çok Harbiyeli subayların ağır
bastığı siyasi oluşum hâkimdir, aynı zamanda bu parti gizli bir cemiyet olma, arasında
sıkışmış, bir yapıya sahiptir. Âhrar fıkrası Rum, Ermeni, Arnavut, Arap, gibi diğer
milletlerden katılımcıları ile kozmopolit bir yapı sergilemiştir. Sergilediği bu yapı ile İttihat
ve Terakkinin öfkesini üzerine çekmiştir. Ahrar Parti’si programı itibari ile halka daha
yakındır. Âhrar Partisi, Osmanlı Devleti’nin başarısını Osmanlıcılık’ ta görmektedir, bu
partiye göre Osmanlı Devleti, bu ideoloji ile Müslüman ve Gayr-ı Müslimleri tek çatı altında
toplamayı başarabilmiş, halka inmiş ve taban yapısını güçlendirmiştir ve halk İttihat ve
Terakki Partisinin yönetiminden memnun değildir. İttihat ve Terakki Partisi, II. Meşrutiyeti
ilan ettirdikten sonra, Ahrar Fırkası, yenilik ve farklılıklarına rağmen İttihat ve Terakki Partisi
karşısında, varlığını sürdürememiştir. Her şeye rağmen Osmanlı’nın ilk muhalefet partisi
Ahrar Fırkası, Türk siyasi hayatında bir öncülük üstlenmiştir. Daha sonra Hürriyet ve İtilaf
Fırkası, Büyük Millet Meclisi’nde İkinci grup, Cumhuriyetin ilk yıllarında Terakkiperver
Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Fırka; çok partili dönemde ise Demokrat ve Adalet Partisi
tarafından temsil edilerek günümüze kadar ulaşmıştır.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, İktidar, Muhalefet, Osmanlıcılık, Ahrar Partisi, İttihat
ve Terakki Partisi
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ABSTRACT
The Ottoman Empire was ruled with monarchy until its foundation in 1876. The subject of
this study; After the declaration of the Second Constitutional Monarchy (1908), the
community and parties such as Ahrar Community, Devoted to the Nation Community, Union
Muhammad Community, Moderate Liberty Protector Commnutiy, Ottomon Reform
Constitutional Party, Ottomon Democrat Party and Ottomon Socialist Party. These parties
and societies that shaped Turkish political life were established one after the other in
accordance with the spirit of freedom of the period. Turkish political life, on the path of
democratization, Charter of Allience, The Hatt-i Sharif of Gülhane, I.Constitutional
Monarchy, II.Constitutional Monarchy, It has passed through stages such as. The Âhrar
Community was shaped around the thoughts of Prince Sebahattin during his life in Europe.
Âhrar party was the first political formation that could be described as opposition. This party
was formed an opposition center against the Committee of Union and Progress Party.
Although there are different ethnic elements in the Committee of Union and Progress Party,
the political formation dominated by the Turkısh military college officers is dominant, at the
same time this party has a structure, stuck between being a secret society. Ahrar party
exhibited a cosmopolitan structure with participants from other nations such as Greek,
Armenian, Albanian, Arabian. With this structure exhibited, it attracted the anger of the
Committee of Union and Progress. Ahrar Party program is closer to the public. This party
sees the success of the Ottoman State in Ottomanism. According to this party, the Ottoman
Empire, with this ideology was able to gather Muslims and non-Muslims under one roof, went
to the people and strengthened the base structure and the people are not satisfied with the
administration of the Committee of Union and Progress Party. After the Committee of Union
and Progress declared the Second Constitutional Monarchy, despite its innovations and
differences, the Ahrar Party did not survive against the Committee of Union and Progress
Party. Nevertheless, Ahrar Party, the first opposition party of the Ottoman Empire, was a
pioneer in Turkish political life. Later, the Liberty and Entente Party, the Second Group in the
Grand National Assembly, Progressive Republican Party and the Free Party in the early
years of the Republic; In the multi-party period, it was represented by the Democrat and
Justice Party.
Keywords: Ottoman State, Power, Opposition, Ottomanism, Ahrar Party, Union and Progress
Party
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ÖZET
Orta Doğu’da, Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetini kaybettiği alanlarda yönetim biçimi manda,
ulus devlet ve çoğunlukla monarşi olan birçok devlet kurulmuştur. Bu dönemde kurulan
devletlerden biri de Suriye’dir. Suriye’de yönetim boşluğunun giderilmesi çalışmaları
yaklaşık 80 yıl öncesine dayanmaktadır. Birinci Dünya Savaşı sonrasında bölgede kurulan
Fransız manda yönetimi birleştirici olmaktan çok ayrıştırıcı bir rol üslenmiştir. Fransa,
Suriye’de Sünni çoğunluğa karşın azınlık durumundaki dini grupları kayırmış ve ülke
yönetiminde etkin hale getirmiştir. Günümüzde yaşanan çatışma iklimlerinin temeli de bu
dönemde atılan, ayrıştırıcı adımlardan kaynaklanmaktadır. Fransa manda yönetimi döneminde
Suriye’de, merkezi Şam ve Halep olan iki devlet, ayrıca birer tane de Alevi-Dürzi devleti
kurulmuştur. Bu yönetimler, varlıklarını 40’lı yıllara değin sürdürmüştür. Bu dönemde Arap
Dünyasında Pan-Arabizm düşüncesi yaygın hale gelmiştir. Pan-Arabizm temelli Baas
Partisi’nin kuruluşu da bu döneme denk gelmektedir. Baas Partisi bir darbe girişimi ile 1963
yılında Suriye iktidarını ele geçirmiştir. Bu partinin temelinde Arap milliyetçiliği olsa da
Araplar arasında da tam bir birlik sağlayamamıştır. Baas Partisi’nin Suriye’deki asıl iktidarı,
1970-2000 yılları arasında başkanlık yapan Hafız Esad dönemi ile şekillenmiştir. Sonrasında
ise oğlu Beşar Esad yönetimi devralmış ve 2011 yılına kadar iktidarını sorunsuz
sürdürmüştür. 2010 yılı Orta Doğu’da demokrasi ve daha iyi bir yönetim için halk
isyanlarının başladığı, Arap Baharı diye adlandırılan bir dönemin ilk kıvılcımının ateşlendiği
yıl olmuştur. Tunus’ta 2010 yılı aralık ayında başlayan ve nerdeyse bütün Orta Doğu’ya
yayılan, özgürlük, demokrasi ve eşitlik isteyen halkların ayaklanmaları birçok ülkede çözüme
ulaşsa da Suriye’de sonuçsuz kalmıştır. Bu durumun birçok sebebi olmakla birlikte ülke
üzerinde dış güçlerin etkisi bu sebeplerin en önemlisi olarak görülebilir. Nitekim Suriye’nin
Baharı olarak adlandırabileceğimiz bu karışık dönemde ülke içinde oluşan birçok grup ve dış
destekçileri de çözüm çalışmalarını güçleştirmektedir. Orta Doğu’da, Arap dünyası
devrimlerinin başlangıç noktası olan Suriye, daha sonra Arap Baharı diye adlandırılan halk
ayaklanmalarının gerisinde kalmıştır.
Anahtar Kelimeler: Arap Baharı, Baas Partisi, Manda Yönetimi, Pan-Arabizm, Suriye.
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ABSTRACT
In the Middle East, in areas where the Ottoman Empire lost its domination, many states with,
mandate state , nation state, and mostly monarchy state were established. One of the states
established in this period is Syria. The efforts to overcome the administrative gap in Syria go
back nearly 80 years. The French buffalo management established in the region after the First
World War has a distinctive role rather than unifying. Despite the Sunni majority in Syria,
France favored minority religious groups and made them effective in the country's
administration. The basis of today's conflict climates stems from the discriminatory steps
taken during this period. During the mandate period of France, two states, the center of
Damascus and Aleppo, and one Alevi-Druze state were established in Syria. These
administrations continued their existence until the 40s. During this period, the idea of PanArabism became common in the Arab World. The establishment of the Pan-Arabism based
Baath Party coincides with this period. The Baath Party seized the Syrian power in 1963 with
an attempted coup. Although Arab nationalism was the basis of this party, it could not achieve
a complete unity among the Arabs. The main power of the Ba'ath Party in Syria was shaped
by the period of Hafez Assad, who chaired between 1970 and 2000. Later, his son Bashar
Assad took over the administration and continued his power until 2011. 2010 was the year
when the popular revolts started for democracy and a better administration in the Middle East
and the first spark of a period called the Arab Spring was fired. Although the uprisings of
people who started in Tunisia in December 2010 and spread to almost the entire Middle East,
seeking freedom, democracy and equality have resolved in many countries, they have been
fruitless in Syria. Although there are many reasons for this situation, the effect of foreign
powers on the country can be seen as the most important of these reasons. As a matter of fact,
in this mixed period, which we can call the Spring of Syria, many groups and external
supporters in the country also make it difficult to work on solutions. Syria, the starting point
of the Arab world revolutions in the Middle East, lagged behind the popular uprisings, later
called the Arab Spring.
Key Words: Arab Spring, Ba'ath Party, Mandate Management, Pan-Arabism, Syria.
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DOĞAL AFETLER SONRASI SOSYAL HİZMETLERİN SUNUMU: ELAZIĞ
DEPREMİ ÖRNEĞİ
THE PRESENTATION OF SOCIAL SERVICES AFTER NATURAL DISASTERS: THE
SAMPLE OF ELAZİG EARTHQUAKE
Dr. Öğr. Üyesi Serhat TEK
Bitlis Eren Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Sosyal Hizmet Bölümü, Bitlis
Öğr. Gör. Başak DÜZEL
Bitlis Eren Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Sosyal Hizmet Bölümü, Bitlis
ÖZET
Doğal afetler, insan eliyle önlenemeyen ve ani gelişen yapısı nedeniyle bireylerde kriz etkisi
yaratmaktadır. Doğal afetlerin ne zaman ortaya çıkacağı bilinemediğinden olası etkilerine
ilişkin koruyucu ve önleyici hazırlıklar büyük önem kazanmaktadır. Doğal afetler öncesi,
sırası ve sonrası hizmet sunumunda, afet öncesinde riskleri azaltmaya dönük hazırlıklar ile
afet durumunda kriz yönetimi konusunda yetkin personel kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu bağlamda özellikle afet sırasında kriz yönetimi ve sonrasında sunulacak hizmetler için
multidisipliner bir ekip çalışması gerçekleştirilmesi oldukça önemlidir. Multidisipliner ekip
çalışmasının içinde yer alan profesyonellerden biri de sosyal hizmet uzmanlarıdır. Sosyal
hizmet uzmanları, insani hizmetler anlamında planlama, eşgüdüm, yürütme, uygulama,
gönüllülerin koordinasyonu, krize müdahale ve psiko-sosyal destek bağlamında doğal afet
süreçlerinde çalışmalarını yürütmektedir. İnsan ihtiyaçlarını bütüncül bir çerçevede ele alan
sosyal hizmet müdahalesi temel olarak 7 aşamalı bir müdahale sürecinden oluşmaktadır.
Genelci uygulama kapsamında sunulan müdahale aşamaları, doğal afet süreçlerine göre
önceliği ve sıralaması değişmekle birlikte genel olarak tanışma, ön değerlendirme, planlama,
uygulama, son değerlendirme, sonlandırma, izleme ve takip süreçlerinden oluşmaktadır.
Sosyal hizmetin eklektik ve alandan gelen bilgileri doğrultusunda doğal afetin
gerçekleşmesinin hemen ardından yaşanan krize müdahale ihtiyacı nedeniyle rutin bir sosyal
hizmet uygulama süreci için kriz döneminin atlatılması gerektiği bilinmektedir. 24 Ocak 2020
tarihinde Elazığ ili Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonrası başta
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, AFAD, UMKE, Kızılay,
Üniversiteler gibi kamusal mekanizmalar sahada aktif şekilde görev almıştır. Bu süreçte
kurumlarda görev yapan sosyal hizmet uzmanları da afet sonrası destek hizmetlerinde bir
takım rol ve sorumluluklar üstlenmiştir. Bu bağlamda afet sonrası psikososyal destek
hizmetlerine katkı sunmak amacıyla Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü
akademisyen ve öğrencilerden oluşan bir ekip kısa süreli müdahale planı ile alanda çalışmalar
gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda depremden yaklaşık 6 hafta sonra Elazığ Merkez Kültürpark
Çadırkent alanında yaşayan çocuklara yönelik psikososyal destek hizmeti sunulmuştur. Bu
çalışmada, kısa süreli müdahale planı çerçevesinde Elazığ Depremi örneği üzerinden sosyal
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hizmet uzmanlarının doğal afetler genelinde deprem özelinde psikososyal destek
süreçlerindeki görev, rol ve sorumluluklarının ortaya konulması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Doğal Afetlerde Sosyal Hizmet, Deprem, Psikososyal Destek

ABSTRACT
Natural disasters are sudden events that cannot be prevented by people. For this reason, it
creates a crisis effect in individuals. Since it is not known when natural disasters will occur,
preventive and protective preparations regarding their possible effects have great importance.
In the provision of services before, during and after natural disasters, preparations for
reducing risks before disasters and competent resources for crisis management in case of
disasters are needed. In this context, it is very significant to carry out a multidisciplinary team
work, especially for crisis management during disasters and after-services. One of the
professionals involved in multidisciplinary teamwork is social workers. Social workers are
engaged in natural disaster processes in the context of planning, coordination, execution,
implementation, coordination of volunteers, crisis intervention and psycho-social support in
terms of human services. Social work intervention, which deals with human needs in an
integrated framework, basically consists of a 7-step intervention process. While the
intervention stages presented within the scope of generalist practice vary in priority and
ranking according to natural disaster processes, they generally consist of meeting, preevaluation, planning, implementation, final evaluation, termination, monitoring and follow-up
processes. In line with the eclectic and filed information of the social work, it is known that
the crisis period should be overcome for a routine social work implementation process, due to
the need to intervene in the crisis immediately following the natural disaster. After the 6.8
magnitude earthquake that took place in Sivrice district of Elazig province on 24 January
2020, public mechanisms such as Ministry of Family, Labor and Social Services, Ministry of
Health, AFAD, UMKE, Kızılay, Universities actively took part in the field. In this process,
social workers who are working in institutions also assumed some roles and responsibilities in
post-disaster support services. In this context, in order to contribute to post-disaster
psychosocial support services, a team of academicians and students from Bitlis Eren
University Social Work Department carried out works in the field with a short-term
intervention plan. In this context, approximately 6 weeks after the earthquake, psychosocial
support services were provided for children living in the Elazig Central Kulturpark Tent City
area. In this study, it is aimed to reveal the duties, roles and responsibilities of social workers
in psychosocial support processes in natural disasters through the Elazig Earthquake sample
within the framework of the short-term implementation plan.
Keywords: Social Work in Natural Disasters, Earthquake, Psychosocial Support
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DEZAVANTAJLI BİREYLERLE SOSYAL HİZMET DEYİNCE AKLIMIZA HANGİ
GRUPLAR GEL(M)İYOR: NADİR HASTALIKLAR
WHICH GROUPS (DO NOT) COME TO MIND WHEN WE SAY SOCIAL WORK WITH
DISADVANTAGED INDIVIDUALS: RARE DISEASES
Öğr. Gör. Başak DÜZEL
Bitlis Eren Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Sosyal Hizmet Bölümü, Bitlis.
Dr. Öğr. Üyesi Serhat TEK
Bitlis Eren Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Sosyal Hizmet Bölümü, Bitlis.
ÖZET
Sosyal hizmet ilk uygulamalarından bugüne birey, grup veya topluma yönelik müdahaleler
gerçekleştirmektedir. Bireyleri ihtiyaçları doğrultusunda kaynaklarla buluşturmayı hedefleyen
sosyal hizmet uzmanları, bilinenin aksine yalnızca sosyoekonomik destek sağlamanın dışında
sistemler tarafından tanınırlığı düşük dezavantajlı grupların da ihtiyaçlarına cevap vermekle
yükümlü profesyonellerdir. Dünyanın pek çok ülkesinde sosyal hizmet, farklı anabilim dalları
altında uzmanlaşarak, çalışmalarını spesifik gruplar üzerinde yoğunlaştırmıştır. Klinik ve tıbbi
sosyal hizmet uygulamaları kapsamında farklı fiziksel, zihinsel ve sosyal sorunlara neden olan
hastalıklarla yaşamak konusunda bireylere ve ailelerine destek sunmaktadır. Bu noktada
dünyada her 10 kişiden birini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen rare disease olarak
kavramsallaştırılan nadir hastalıklar konusu da sosyal hizmetin çalışma alanı içerisinde yer
almaktadır. Dünya genelinde tanısı konulan 5000 ila 8000 arasında nadir hastalık olduğu ifade
edilmektedir. Nadir hastalıkları olan bireyler, fiziksel farklılıkları veya genelden farklılaşan
ihtiyaçları nedeniyle toplumsal yaşamda ve kurumsal hizmetlere ulaşmada zorluk çeken
gruplar arasındadır. Bu nedenle dezavantajlı gruplar kapsamında ele alınarak hizmet
sunumunda görünür kılınmaları önem kazanmaktadır. Bu bağlamda dezavantajlı gruplar
kapsamında, sosyal hizmet alanında haklarında çok fazla çalışma yapılmamış olan Albinizm
Sendromu, Cücelik Sendromu (Akondroplazi), Kistik Fibrozis, MPS LH, Treacher Collins
Sendromu, Fil Hastalığı (Lymphoedema), Fenilketonüri (PKU), Rett Sendromu, Erken
Yaşlanma Hastalığı (Progeria), Cam Kemik Sendromu (Osteogenezis İmperfekta),
Huntington Hastalığı, Adams Oliver Sendromu gibi pek çok nadir hastalıktan söz edilebilir.
Dünya Sağlık Örgütü, 1948 yılında yaptığı tanımlamayla sağlığı; salt bir şekilde hastalık ve
sakatlıkla bağdaştırmak yerine biyolojik, psikolojik ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak
tarif etmektedir. Nadir hastalıklarla yaşamak durumunda olan bireyler, aileleri ve yakın
çevreleri açısından iyilik halinin bütüncül bir şekilde tesis edilebilmesi, tanımda da ifade
edildiği gibi fiziksel rehabilitasyonun yanında ruhsal ve sosyal açılardan da desteği gerekli
kılmaktadır. Bu çerçevede çalışma, sosyal hizmet bakış açısından hareketle; nadir hastalığın
neden olduğu fiziksel görünümleri nedeniyle toplumsal yaşamda karşılaştıkları güçlükler ve
hizmetler ulaşım noktasındaki sorunlara odaklanmaktadır. Bu bağlamda nadir hastalığı olan
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bireyler, aileleri ve yakın çevrelerine yönelik sosyal hizmet uygulamalarının içeriği ve
kapsamına değinilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Hizmet, Nadir Hastalıklar, Dezavantajlı Bireyler

ABSTRACT
Social work has been carrying out interventions for the individual, group or society since the
first practices in field. Social workers aim to bring individuals together with resources in line
with their needs. Contrary to what is known, social workers do not only provide
socioeconomic support. In addition, they are professionals who are responsible for responding
to the needs of disadvantaged groups with low recognition. Social work has specialized in
different departments and concentrated its studies on specific groups in many countries of the
world. It provides support to individuals and their families in living with diseases that cause
different physical, mental and social problems within the scope of clinical and medical social
work practices. At this point, rare diseases directly or indirectly affect one of every 10 people
in the world. Rare diseases are also included in the study area of social work. It is stated that
there are 5000 to 8000 diagnosed rare diseases worldwide. Individuals with rare diseases are
among the groups that have difficulties in social life and institutional services due to their
physical differences or needs that differ from the general. For this reason, it is important that
patients are handled within the scope of disadvantaged groups and made visible in service
delivery. In this context, many rare diseases can be mentioned within the scope of
disadvantaged groups that have not been studied much in the field of social work: Albinism
Syndrome, Dwarf Syndrome (Achondroplasia), Cystic Fibrosis, MPS LH, Treacher Collins
Syndrome, Elephant Disease (Lymphoedema), Phenylketonuria (PKU), Rett Syndrome, Early
Aging Disease (Progeria), Glass Bone Syndrome (Osteogenesis, Imperfecta) Adams Oliver
Syndrome. The World Health Organization did not associate health solely with disease and
disability, in its definition in 1948. The WHO describes health as a complete well-being in
terms of biological, psychological and social aspects. It is important for the individuals who
have to live with rare diseases to express their well-being in a holistic way for both their
families and close environment. This situation, as stated in the definition, requires support for
mental and social aspects besides physical rehabilitation. In this context, this study focuses on
the problems in social life difficulties and services access point due to their physical
appearance caused by rare disease from the perspective of social work. At this point, the
content and scope of social work practices for individuals with rare diseases, their families
and their close environment are addressed.
Keywords: Social Work, Rare Diseases, Disadvantaged Individuals
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ÇOK KÜLTÜRLÜ AVRUPA ÜLKELERİNDE DİN EĞİTİMİ
RELIGIOUS EDUCATION IN MULTICULTURAL EUROPEAN COUNTRIES
Arş. Gör. Muhyettin ÖZEN
VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Eğitimi Anabilim
Dalı, Tuşba, Van.
Dr. Ali İNAN
Din Sosyolojisi
ÖZET
İlk insanla birlikte ortaya çıkıp insan hayatının ayrılmaz bir parçası olan din, geçmişte olduğu
gibi günümüzde de üzerinde en çok tartışma yapılan fenomenlerden biridir. Zira dünyada
meydana gelen önemli olaylar şu ya da bu şekilde dinle irtibatlandırılmaktadır. Bütün dünya
ülkelerinde Din eğitimine ihtiyaç var mı yok mu, var ise “dini bir faaliyet” mi yoksa “eğitimsel
bir faaliyet” mi olduğu sürekli tartışılmaktadır. Ancak din eğitimiyle ilgili tartışmaların odak
noktasını “dinin nasıl öğretileceği” hususu oluşturmaktadır. Eğitimde öncü bir role sahip olan
Avrupa ülkelerinin din eğitimi uygulamaları farklı bir dini geleneği barındırması nedeniyle din
bilimleri açısından dikkate değer bir konudur.
Özellikle ikinci dünya savaşıyla birlikte Doğudan Batıya yaşanan hızlı nüfus göçü Avrupa
toplumunun sosyo-kültürel yapısını değişik bir renge büründürmüştür. Hayat standartlarının
yüksek olması nedeniyle bu göçve değişim dalgası günden güne artmaktadır. Hristiyan bir dini
geleneğe sahip olan Avrupa toplumu bu dönüşüm süreci içerisinde farklı din ve kültür
geleneğine sahip insanları barındırması nedeniyle “çok kültürlü” toplum olarak
nitelendirilmektedir. Bu çok kültürlü toplum yapısı içerisinde her Devlet, vatandaşlarının din
eğitimini kendine has standartlarla belirlemektedir.
Bunun için din derslerinin statüsü ülkelere göre farklılıklar arz etmektedir. Bununla birlikte
Batıda din eğitimi veren okullar, resmi ve özel okullar olmak üzere iki grupta toplanabilir.
Birinci grupta bütün okulların yaklaşık olarak üçte birini oluşturan özel okullar gelmektedir.
Özel okulların da yaklaşık olarak üçte ikisini dini cemaatlerin kurduğu okullar oluşturmaktadır.
Bu okullarda din eğitimi ve öğretimi müfredatı büyük ölçüde ilgili dinin temsilcisi olan dini
cemaatler tarafından düzenlenir. İkinci grupta ise bütün okulların yaklaşık üçte ikisini oluşturan
devlet okulları gelmektedir. Bu okullar eğitim bakanlığına, belediyelere ve İl idarelerine bağlı
resmi devlet okullarıdır. Devlet okullarının din eğitimi statüleri zorunlu veya seçmeli okutulması
esasına bağlı olarak kendi içerisinde farklı kategorilere ayrılabilmektedir. Devlet okullarında din
eğitim ve öğretimi bizzat devlet tarafından organize ve kontrol edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Çok Kültürlülük, Din Eğitimi
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ABSTRACT
Religion, which emerged with the first human and is an inseparable part of human life, is one of
the most controversial phenomena today, just like in the past. Because important events in the
world are connected to religion in one way or another. Whether there is a need for religious
education in all countries of the world, if there is such a need whether it is a "religious activity"
or "an educational activity" has constantly discussed. However, “how to teach religion”
constitutes the focus of the discussions on religious education. Religious education practices of
European countries, which have a pioneering role in education, are a remarkable subject in terms
of religious sciences, since they have a different religious tradition.
Especially with the second world war, the rapid population migration from East to West has
turned the socio-cultural structure of the European society into a different color. Due to the high
standard of living, this wave of migration and change are increasing day by day. European
society, which has a Christian religious tradition, is considered as a “multicultural” society
because it contains people with different religious and cultural traditions in this transformation
process. Within this multicultural society structure, each State has determined the religious
education of its citizens with its own standards.
Because of this, the status of religious courses differs from country to country. Having said that,
schools providing religious education in the West can be aggrouped into two groups as official
and private schools. In the first group, private schools constitute approximately one third of all
schools. Thereabout two thirds of private schools are founded by religious communities. In these
schools, the curriculum for religious education and teaching are largely organized by religious
communities that are representatives of the relevant religion. In the second group, there are
public schools that make up approximately two thirds of all schools. These official public
schools are affiliated to the ministry of education, municipalities and Provincial administrations.
Religious education statuses of public schools can be divided into different categories within
themselves depending on the basis of the mandatory or optional education. Religious education
and training in public schools is organized and controlled by the state itself.
Keywords: Education, Multiculturalism, Religious Education
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ÜNİVERSİTELİ GENÇLERİN MUHAFAZAKÂR VE MODERNİST DİN ANLAYIŞI
DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A STUDY ON THE UNIVERSITY STUDENTS’ CONSERVATIVE AND MODERNIST
CONCEPTION OF RELIGION
Dr. Ali İNAN
Din Sosyolojisi
Arş. Gör. Muhyettin ÖZEN
VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Eğitimi Anabilim
Dalı, Tuşba, Van.

ÖZET
Sosyoloji literatüründe modernist yaklaşım ile ilgili farklı tanımlar bulunmakla birlikte en
genel tanımıyla “gelenek karşıtlığı, gelenekten bir kopuşu ve bu karşıtlığa ve kopuşa uygun
değişikliği içeren yenilikçiliği” ifade eder. Buna mukabil olarak muhafazakâr yaklaşım ise
“gelenek taraftarlığı, geleneğe bağlılığı ve geleneksel olanı muhafaza etmeyi” içeren bir
anlam barındırır. Bununla birlikte yenilik sadece modern anlayışla sınırlı değildir.
Muhafazakâr anlayışta da yenilik bulunur. Aralarındaki fark ise modernist anlayıştaki
yenilikçilik geleneksel anlayıştan bir ayrılmaya karşılık gelirken muhafazakâr anlayıştaki
yenilik ise geleneksel karşıtlığı içermez. Bu geleneksel taraftarlığı ya da karşıtlığı dine bakışta
da söz konusudur. Din anlayışında muhafazakâr yaklaşımın yanı sıra modernist yaklaşım da
söz konusudur. Dinin toplumumuzdaki yeri göz önüne alındığında gençlerin din anlayışını
anlamaya ve araştırmaya yönelik çalışmalar önem arz etmektedir. Bu bildiride, muhafazakâr
din anlayışı ile kast edilen; genel kabul görmüş, geçmişle bağını koparmayan ve dini
metinlerde yer alan bilgilere uyumlu bir anlayışı ifade eder. Modernist din anlayışıyla da dini
anlayışta gelenek karşıtlığına ve geleneksel anlayışı kabul etmemeye, bunun yerine geçmişten
gelen bazı hâkim konulara aykırı bir anlayışı benimsemeye tekabül eder.
Bu araştırmanın amacı üniversiteli öğrencilerin muhafazakâr ve modernist yaklaşım
bağlamında nasıl bir din anlayışına sahip olduğunu tespit etmektir. Araştırmanın bulguları,
gençlerin nasıl bir din anlayışına sahip olduğunu tespit etmek amacıyla daha önce
hazırladığımız anket maddeleriyle elde edilmiştir. Anket maddeleri ilgili literatür taranarak ve
bu konuda daha önce yapılmış çalışmalardan yararlanılarak oluşturulmuştur. Anket 20182019 eğitim öğretim yılında basit tesadüfi örnekleme yolu ile toplam 153 üniversite
öğrencisine uygulanmıştır. Araştırmada modernist ve muhafazakâr başlıkları altında
yöneltilen maddeler itikadi anlayışı anlamaya yönelik değil bilakis muamelat anlayışını
anlamaya yönelik maddelerdir.
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Araştırmanın bulgularına göre genel anlamda gençlerde din anlayışında muhafazakarlığın
daha baskın olduğu görülmekle birlikte bu yaklaşımın bütün konularda aynı düzeyde olmadığı
gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Din Anlayışı, Muhafazakâr Din Anlayışı, Modernist Din Anlayışı
ABSTRACT
Although there are different definitions related to the modernist approach in the sociology
literature, in its most general definition the modernist approach expresses “anti-tradition, a
separation from tradition and innovation that includes a change suitable for this contrast and
separation”. On the other hand, the conservative approach has a meaning including “protradition, loyalty to tradition and preserving the traditional”. However, innovation is not
limited to modern understanding. There is also innovation in conservative understanding. The
difference is that innovation in modernist understanding corresponds to a separation from
traditional understanding, whereas innovation in conservative understanding does not include
traditional contrast. This traditional advocacy or opposition is also in religion understanding.
In addition to the conservative approach, there is a modernist approach in the understanding
of religion. Given the place of religion in our society, studies to understand and research the
understanding of religion of young people are important. In this paper, the concept of
conservative religious understanding refers to an understanding that is generally accepted,
does not separation from the past, and is compatible with the information contained in
religious texts. Modernist conception of religion refers to it corresponds to anti-tradition in
religious understanding and not to accept traditional understanding, but instead to adopt an
understanding contrary to some dominant issues from the past.
The purpose of this study is to determine what kind of religious understanding university
students have in the context of conservative and modernist approach. The findings of the
research have been obtained with the questionnaire items we prepared in order to determine
the religious understanding of the youth. Survey items were formed by making a literature
review and use of previous studies on this subject. The questionnaire was applied to 153
university students in 2018-2019 academic year by simple random sampling. The items
directed under the modernist and conservative titles in the research are not intended to
understand the understanding of faith, but rather to understand the understanding of
transaction.
According to the findings of the research, although it is seen that conservatism is more
dominant in the understanding of religion in young people in general, this approach is not at
the same level in all subjects.
Keywords: Religious Understanding, Conservative Religious Understanding, Modernist
Religious Understanding
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BEDRUDDİN EL-MAKDİSÎ’YE GÖRE HZ. PEYGAMBER’İN FİLLERİ
Arş. Gör. Dr. Rıdvan KALAÇ
Van YYÜ İlahiyat Fakültesi
ÖZET
Allah’ın kitabında Hz. Peygamber’in (s.a.s.) insanlık için tabi olunması gereken bir şahsiyet
olarak nitelendirilmesi durumu, sözlerinin yanında onun yapıp ettiği fiilleri de oldukça önemli
kılmıştır. Esasında sünnet tabiri, Allah Resûlü’nden söz, fiil ve takrir olarak nakledilen her
şey için kullanılmıştır. Bu açıdan Hz. Peygamber’in fiilleri, İslâm dininin temel
kaynaklarından ikincisi olarak kabul edilen sünnetin bir nevini teşkil etmektedir. Dolayısıyla
sünnetin bir parçasını oluşturan Hz. Peygamber’in fiilleri, teşride asıllardan biridir. Ancak
teşri değerleri bakımından Hz. Peygamber’in fiillerinin tamamı aynı kategoride
değerlendirilmemiştir. Nitekim fiiller, teşri değerleri diğer bir ifadeyle bağlayıcı olup
olmadıkları ya da hangilerinin bağlayıcı olduğu gibi durumlar açısından İslâm âlimleri
arasında eskiden beri tartışılan bir konu olmuştur. Bu tür konulara hadisçilerin yanı sıra fıkıh
usûlcüleri de ilgi duymuştur. Bu usûlcülerden biri ise Bedruddîn el-Makdisî’dir (ö.773/1371).
Tam adı Ebû Ali Bedruddîn Hasan b. Ahmed b. Hasan b. Abdullah b. Abdulğanî b.
Abdilvahid olan usûlcümüz, meşhur rical âlimi olan ve el-Cemmâlî nisbesiyle anılan
Abdulğanî el-Makdisî’nin (ö.600/1203) torunudur. Döneminin önemli simalarından ilim tahsil
eden Bedruddîn el-Makdisî, ilmi mesaisini hadis ve fıkha yönlendirmiş ve bilhassa fıkıh
usulüne dair eserler kaleme almıştır. Bu tebliğde pek şöhret bulamayan bir Hanbeli usûlcüsü
olan Bedruddîn el-Makdisî’nin Hz. Peygamber’in fiilleriyle ilgili meseleyi ele alışı, onun
günümüze ulaşan tek eseri olan et-Tezkire fi Usûli’l-Fıkh çerçevesinde incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Hadis, Sünnet, Fiiller, Bedruddin el-Makdisî, Teşriî Değeri.
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ABDULĞANÎ EL-MAKDİSÎ (ö.600/1203) VE el-KEMÂL FÎ ESMÂİ’R-RİCÂL ADLI
ESERİ 
Arş. Gör. Dr. Rıdvan KALAÇ
Van YYÜ İlahiyat Fakültesi

ÖZET
Abdulğanî el-Makdisî, 541/1147-600/1203 yılları arasında yaşamış olan önemli simalardan
birisidir. el-Cemmâilî, el-Makdisî, el-Hanbelî, ed-Dımaşkî ve es-Salihî gibi çeşitli nisbelerle
anılan Abdulğanî, Hicri VI. (XII.) asırda Filistin’den Dımaşk’a göç eden Benî Kudâme
ailesinin yetiştirdiği önemli bir muhaddis âlimdir. Rıhle geleneğine büyük önem vererek
İslâm coğrafyasının pek çok bölgesine ilmi seyahatte bulunan ve bu münasebetle döneminin
önde gelen muhaddislerinden hadis öğrenerek hadis hafızı olan Abdulğanî el-Makdisî, elde
ettiği ilmi birikimi sayesinde Hadis ilimlerine büyük bir katkıda bulunmuş ve pek çok eser
telif etmiştir. Bu eserlerinden en meşhuru ise Kütüb-i Sitte ricaline ilişkin olup el-Kemâl fî
Esmâi’r-Rical adını taşımaktadır. el-Kemâl, Kütüb-i Sitte ricalinin hal tercemelerinin hemen
hepsini ihtiva eden ilk çalışmadır ve daha sonra yapılan çalışmalara asıl kaynak teşkil
etmektedir. Esasında Kütüb-i Sitte ricaline dair kaynaklar, hadis ricalinin ana kaynakları
olarak kabul edilmiş ve ricali tanımada en fazla bu eserlere müracaat edilmiştir. Bundan
dolayı Abdulğanî’den sonra Mizzî (ö.742/1341), Zehebî (ö.748/1347) ve İbn Hacer
(ö.852/1449) gibi bazı âlimler bu eser üzerinde zeyl, tehzib, ihtisar ve tashih türünden birçok
çalışma kaleme almışlardır. Bu eserin önemli bir diğer hususu, Kütüb-i Sitte kavramının
kullanımına yöneliktir. Nitekim müellif, eserinde mezkûr kavramı kullanarak
sistemleştirmiştir. Bu tebliğde Abdulğanî’nin ilmi şahsiyeti yanında el-Kemâl fî Esmâi’r-Rical
adlı eserinin tanıtım ve tahlili yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hadis, Abdulğanî el-Makdisî, el-Kemâl, Kütüb-i Sitte, Rical.



Bu tebliğ 2019 yılında tamamladığımız Kudâme Ailesi ve Hadis başlıklı doktora tezi esas alınarak hazırlanmıştır.
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FARKLI BAKIŞ AÇILARIYLA TARTIŞMALAR ODAĞINDA İCMÂ
IJMA IN THE FOCUS OF DISCUSSIONS WITH DIFFERENT PERSPECTIVES
Arş. Gör. Yusuf KAĞANARSLAN
VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi
ÖZET
Bu çalışma, ulemanın kahir ekseriyetini oluşturan cumhurun şer‘î deliller arasında kabul
ettiği, Nazzâm, Harici ve Şiâ gibi azınlık kesimin ise şer‘î bir delil olarak görmediği icmâyı
konu edinmektedir. Kaynaklar incelendiğinde icmânın gerek itikâdî, gerekse siyasî ve hukukî
birçok meselede başvurulan bir kaynak olduğu görülmektedir. Bununla birlikte icmâ, hâkim
anlayış tarafından şer‘î bir delil olarak kabul edilmesi dışında yine aynı çevreden pek çok
İslâm âlimi tarafından neredeyse her yönüyle ihtilaf konusu edilmiştir. Bu çalışmada, İslam
hukukunun aslî delillerden birisi kabul edilen icmâ, mahiyeti, keyfiyeti ve teorik düzeyde
mümkün oluşundan tutun kat‘î bir hüccet olarak gerçekleşebilmesine kadar ayrıntılı bir
şekilde tartışılmıştır. Ayrıca zarûrat-ı diniyye kabilinden olan konulara dayalı icmâ dışında
geriye kalan ictihad, haber-i vâhid ve hücciyyeti tartışmalı olan kıyas gibi zanni delillere
dayalı olarak gerçekleşebilirliği, bilinebilmesi ifade ettiği bilgi değeri, bunun icmâ sayılıp
sayılmaması ve sahabe dönemi de dâhil usulcülerin zikrettiği anlamda bir icmânın gerçekleşip
gerçekleşmediği gibi hususlar ele alınmıştır. Yine bütün bu ihtilafların gölgesinde her kesin
katılabileceği üzerinde uzlaşı sağlayabileceği gerçek anlamda usûlî bir icmânın mümkün olup
olmadığı ile ilgili hususlar detaylı bir şekilde irdelenmiştir. Şer‘î delillerden biri sayılan
icmâya ilişkin tartışmaların ele alındığı bu çalışmada, hâkim anlayışın temsil ettiği icmâ
görüşünün yanı sıra bu anlayışın içinde veya dışında olup farklı yaklaşımlara sahip kişi ve
ekollerin konu hakkındaki bakış açıları objektif bir perspektifle yansıtılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İslam Hukuku, İcmâ, Müctehid, Zarut-ı diniyye, Hücciyyet.

ABSTRACT
This study discusses the subject of ijma that the public who comprises from great majority of
Ulema, accepts it as spiritual evidence and that minority who comprises from Nazzâm, Harici
and Shia, don’t accept it as spiritual evidence. When the sources are analysed, it is seen that
ijma is a resource that is used in many issues, both political and legal. Nevertheless, except
for it being accepted as a spiritual evidence by the dominant understanding, it has been the
subject of controversy in almost every aspect by many Islamic scholars from the same
environment. In this study, ijma which is accepted as one of fundamental evidence of law, is
discussed in detail ranging from possibility of nature, circumstance and theory to realizable of
definite hujjat. Besides, except ijma which depends on the subjects of zarûrat-ı diniyye,
matters like ijtihad, haber-i vâhid and realizability of depending on esteemed evidences like
comparison (kıyas) in which hujjat is arguable, its familiarity, the knowledge value expressed,
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whether it is considered as ijma and whether the ijma was occurred as the Methodists
(including companion period) cited in this sense. In addition, the issues regarding whether it is
possible to have a truly procedural ijma in the shadow of all these disputes can be attended
and reached a consensus are examined in detail. In this study, in which discussions about
ijma, which is regarded as one of the spiritual evidences, it is tried to reflect the opinion of the
person and schools who have different approaches in and out of this understanding, as well as
the perspective of ijmâ represented by the dominant understanding.
Keywords: Islamic Law, Ijma, Mujtahid, Zarurat-i Diniyye, Hujjat
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NEVEVÎ’NİN TAHARET KONULARINDA KABUL GÖRMEYEN TERCİHLERİ1
UNRECOGNIZED PREFERENCE OF NEVEVI ON THE SUBJECT OF CLEANLINESS
Yusuf KAĞANARSLAN
Arş. Gör. VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi
ÖZET
İmam Şâfiî’den sonra mezhebin gelişmesine, yayılmasına ve istikrar kazanmasına katkı
sağlayan pek çok âlim olmuştur. Bu âlimlerden birisi de hiç kuşkusuz Nevevî’dir. Mezhebin
kendinden önceki fıkıh birikimini adeta yeni bir düzenlemeye tabi tutan Nevevî, mezhebin
seyrini etkilemiştir. Şâfiî’den sonra mezhep içi görüşlerin çoğalmasıyla birlikte zayıf görüşü
güçlü görüşten ayırmak oldukça zorlaşmıştı. Nevevî öncesi başlayıp olgunlaşan tahrîr
(ayıklama) faaliyetleri kendisiyle ile birlikte zirveye ulaşmış ve böylece farklı kavl ve
vecihlerden dolayı mezheb görüşünün belirlenmesinin güç olduğu belirsizlik ve istikrarsızlık
dönemi sona ermiştir. Tahrîr faaliyetleri ile birlikte Şâfiî mezhebinde fetvaya esas teşkil eden
görüşler belirlenmiş ve bu sayede mezhep istikrar dönemine kavuşmuştur. Artık Nevevî ile
birlikte tercihleri mezhebin tercihi haline gelmiştir. Bu açıdan bakıldığında Nevevî’nin tahrîr
faaliyetleri ve mezhebin istikrar kazanmasındaki rolü yadsınamaz bir gerçektir. Şâfiî
mezhebinde önemli bir fakih olan Nevevî’nin tercihleri, mezhepte kabul edilmekle birlikte
nadiren de olsa kabul görmeyen ve tartışılan tercihleri de olmuştur. Mezhep içi istikrarın
sağlanması bakımdan Nevevî’nin kabul gören tercihleri önemli olduğu kadar kabul görmeyen
tercihlerinin tespiti de bir o kadar önem arz etmektedir. Ayrıca Nevevî bazen aynı meselede
iki farklı tercihte bulunmuştur. Böyle bir durumda Nevevî’nin hangi tercihinin esas alınacağı,
mezhepte istikrarın sağlanması bakımdan yine araştırılmaya ve izaha muhtaçtır. Bu
çalışmada, Nevevî’nin tahâret konusunda kabul görmeyen ve tartışılan tercihleri ele
alınmıştır. Bunların tespiti fetvaya esas olan görüşün belirlenmesine yardımcı olacağı gibi
mezhebin istikrarına bir nebze de olsa katkı sunacağından bu çalışmaya ihtiyaç duyulmuştur.
Kabul görmeyen tercihlerinin tespitinde muteahhirûn (geç dönem) Şâfiî fukahâsından İbn
Hacer el-Heytemî ve Remlî olmak üzere eş-Şirbinî ve Zekeriya el-Ensârî gibi fıkahânın
görüşlerine başvurduk. Özellikle İbn Hacer el-Heytemî ve Remlî’nin tercihleri geç dönem
Şâfiî fukahâsı tarafından mezhepte umde kabul edilmiştir. Zira bunlar ikinci tahrîr/tenkîh
faaliyetinde bulunarak Şeyhân’ın (Nevevî ve Râfiî) tercihlerini yeniden incelemeye tabi
tutarak değerlendirmişlerdir. Bu nedenle ikinci tahrîr faaliyetinde bulunan fukahânın tercihleri
de en az Şehyân’ın tercihleri kadar mezhepte fetvaya esas olan görüşün belirlenmesinde önem
arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Fıkıh, Nevevî, Muteahhirûn, Tercih, Mutemed, Esahh, Sahîh,

1

Bu çalışma, Nevevî’nin Şâfiî Fukahâsı Tarafından Kabul Görmeyen Tercihleri, adlı yüksek lisans tezinden
yararlanılarak hazırlanmıştır.
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ABSTRACT
After Imam Shafiî, there were many scholars who contributed to the development, spread and
stability of the sect. One of these scholars is undoubtedly Nevevî. Nevevî, who subjected the
previous accumulation of the fiqh of the sect to a new regulation, affected the progress of the
sect. With the increase in intra-sectarian views after Shafii, it was very difficult to separate the
weak view from the strong one. Tahrîr (sorting) activities that started and matured before the
Nevevî peaked with him, and thus, the period of uncertainty and instability, which was
difficult to determine the view of the sect due to different utterance and perspective, ended.
With the Tahrîr activities, the views that constitute the basis for the fatwa in the Shafii sect
were determined and in this way, the sect has reached a period of stability. Now, with Nevevî,
his preferences have become the choice of the sect. From this point of view, Nevevî's role in
the stability of the sect and the sectarian stability is an undeniable fact. The preferences of
Nevevî who is an important scribe in the Shafii sect, have been accepted at the sect but rarely,
they have also been unaccepted and discussed. In addition, Nevevi sometimes made two
different choices on the same issue. In such a case, which preference of Nevevî will be based
on and the stability of the sect is in need of further investigation and explanation. In this
study, unacceptable and discussable preferences of Nevevî on cleanliness are discussed. Their
determination will help define the view that is the basis of fatwa and will contribute to the
stability of the sect to some extent. In the determination of his unacceptable preferences, we
consulted the views of the fiqh scholars, such as Es-Sirbinî and Zekeriya el-Ensârî, from
Shafii fukaha of muteahhrirun (late period), Ibn Hacer al-Heytemî and Remlii. Especially the
preferences of Ibn Hacer al-Heytemî and Remlii were accepted in the sect as principle by the
late Shafii fukaha. Because they carried out the second tahrîr / criticism activity and evaluated
the preferences of Seyhân (Nevevî and Râfiî) by re-examining. For this reason, the
preferences of the fukaha which is engaged in the second tahrîr activity are also important in
determining the opinion that is the basis of the fatwa in the sect as much as the preferences of
Sehyân.
Keywords: Fiqh, Nevevî, Muteahhirûn, Preference, Mutemed, Esahh, Authentic
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ANALYSIS OF CONCLUSION PARTS OF ELT MA AND PHD THESES IN
TURKEY IN TERMS OF HEDGES AND BOOSTERS
TÜRKİYE’DEKİ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA
TEZLERİNİN SONUÇ KISIMLARININ KAÇINMA (hedge) VE VURGULAMA (booster)
SÖZCÜKLERİ AÇISINDAN ANALİZİ
Rabia TORUN
Gazi University, Institute of Educational Sciences, English Language Teaching Programme,
Master’s Degree, Ankara
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İngiliz Dili Eğitimi Bölümü, Yüksek Lisans,
Ankara
ABSTRACT
Writing is profoundly essential to survive in the modern world inasmuch as writing is a way
of conveying our ideas, thoughts and beliefs to the other people. Writing is a necessity in
every facet of life. This situation is also valid in the academic life. Academic writing
empowers to determine the place in academia; for this reason, meticulous attention should be
devoted to academic writing. Academic writing might be problematic for non-native speakers
in English especially in terms of redressing the balance between objectivity and subjectivity.
Redressing this balance depends on hedges and boosters; therefore, it seems worth explaining
hedges and boosters. Hedges are the devices used by the writers to mitigate the strength of
their claims and allow the claims to be presented as an opinion rather than facts. Boosters
enable the writers to express their certainty and accentuate the correctness of their claims. The
writers can express their propositions in academic writing by means of hedges and boosters,
thereby creating a good relationship with the readers. To contribute to the advance of
academic writing, especially the MA and PhD theses in Turkey, there is a must to reveal the
use of hedges and boosters and to encourage the writers to use them, thereby enriching their
theses. The main purpose of this paper is to analyse of conclusion parts of ELT MA and PhD
theses in Turkey in terms of hedges and boosters. A corpus including 5 ELT MA theses and 5
ELT PhD dissertations written in Turkey constitutes the data for the present study. The study
attempts at ascertaining the frequency and percentages of occurrences of hedges and boosters
in these theses. For this reason, quantitative design is implemented. The data analysis is
carried out both manually and with the help of a computer software by regarding Hyland’s
classification of hedges and boosters. Firstly, the computer programme called Antconc 3.4.4 is
used to get a list of hedges and boosters used and count the frequency of them. Then, the
theses are analysed manually to reveal the functions of hedges and boosters. In the light of the
classification of Hyland, each category and each word under each category are scrutinized one
by one. The data obtained in reveal that boosters are used in MA theses more frequently while
hedges are more prevalent in PhD theses. Subtypes of hedges and boosters vary according to
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theses, so it does not render possible to say certain subtypes are used in certain parts. There
are variations in use of subcategories of both hedges and boosters.
Key words: Academic writing, hedges and boosters, MA and PhD theses.

ÖZET
Yazma, fikirlerimizi, düşüncelerimizi ve inançlarımızı diğer insanlara aktarmanın bir yolu
olduğundan, modern dünyada hayatta kalmak için son derece önemlidir. Yazma yaşamın her
alanında bir gerekliliktir. Bu durum, akademik hayatta da geçerlidir. Akademik yazma,
akademideki yeri belirleme gücüne sahiptir; bu nedenle akademik yazmaya büyük özen
gösterilmelidir. Akademik yazma, anadili İngilizce olmayan kişiler için, özellikle öznellik ve
nesnellik arasındaki dengeyi kurma açısından, sorunlu olabilir. Bu dengenin kurulması
kaçınma ve vurgulayıcı sözcüklere bağlıdır; bu nedenle kaçınma ve vurgulayıcı sözcükler
açıklanmalıdır. Kaçınma sözcükleri (hedges), yazarlar tarafından iddiaların gücünü azaltmak
ve iddiaların gerçeklerden ziyade bir görüş olarak sunulmasına izin vermek için kullanılan
araçlardır. Vurgulayıcı sözcükler (boosters), yazarların kendi kesinliklerini ifade etmelerini ve
iddialarının doğruluğunu vurgulamalarını sağlar. Yazarlar, akademik yazmada önerilerini
kaçınma ve vurgulama sözcükleri yardımıyla ifade edebilirler, böylece okuyucularla iyi bir
ilişki kurabilirler. Türkiye’de akademik yazmanın, özellikle yüksek lisans ve doktora
tezlerinin, gelişmesine katkı sağlamak için kaçınma ve vurgulayıcı sözcüklerin kullanımını
ortaya çıkarmak ve yazarları onları kullanmaya teşvik etmek bir zorunluluktur, böylece tezler
zenginleşebilecektir. Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’deki İngiliz dili eğitimi yüksek
lisans ve doktora tezlerinin sonuç bölümlerinin kaçınma ve vurgulayıcı sözcükleri açısından
analiz etmektir. Türkiye’de yazılmış 5 İngiliz dili eğitimi yüksek lisans ve 5 İngiliz dili
eğitimi doktora tezinden oluşan bir korpus bu çalışmanın verilerini oluşturmaktadır. Bu
çalışma, tezlerdeki kaçınma ve vurgulayıcı sözcüklerin sıklığını ve yüzdelerini belirlemeye
çalışmaktadır. Bu nedenle nicel desen uygulanmaktadır. Veri analizi, Hyland’in kaçınma ve
vurgulayıcı sözcükler sınıflandırmasına dayanarak hem manuel hem de bir bilgisayar yazılımı
yardımıyla yapılmaktadır. İlk olarak, kullanılan kaçınma ve vurgulayıcı sözcüklerin listesini
almak ve bunların sıklığını hesaplamak için Antconc 3.4.4 adlı bilgisayar programı
kullanılmaktadır. Daha sonra, tezler bu sözcüklerin işlevini ortaya çıkarmak için manuel
olarak analiz edilmiştir. Hyland’in sınıflandırması ışığında, her kategori ve bu kategorilerin
altındaki her kelime tek tek incelenmiştir. Elde edilen veriler, vurgulayıcı sözcüklerin yüksek
lisans tezlerinde daha sık kullanıldığını, kaçınma sözcüklerinin ise doktora tezlerinde daha
yaygın olduğunu ortaya koymaktadır. Kaçınma ve vurgulayıcı sözcüklerin alt türleri tezlere
göre değişmektedir; bu nedenle belirli tiplerin belirli bölümlerde kullanıldığı söylemek
mümkün değildir. Hem kaçınma hem de vurgulayıcı sözcüklerin alt kategorilerinin
kullanımında da farklılıklar vardır.
Anahtar kelimeler: Akademik yazma, kaçınma ve vurgulayıcı sözcükler, yüksek lisans ve
doktora tezleri
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A LITERATURE REVIEW ON READING STRATEGIES
IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING
İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE OKUMA STRATEJİLERİ
ÜZERİNE BİR LİTERATÜR TARAMASI
Assoc. Prof. Dr. Semra SARAÇOĞLU

Gazi University, Faculty of Education, Foreign Language Education, Department of English
Language Teaching, Ankara
Doç. Dr. Semra SARAÇOĞLU
Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi
ABD, Ankara
Rabia TORUN
Gazi University, Institute of Educational Sciences, English Language Teaching Programme,
Master’s Degree, Ankara
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İngiliz Dili Eğitimi Bölümü, Yüksek Lisans,
Ankara
ABSTRACT
In the process of language learning, being able to use language appropriately and naturally is
of crucial importance. It is regarded as a key objective of language learning in many parts of
the world. To achieve this objective, language learners need to be exposed to the target
language as much as possible. For greater exposure, reading is the most appropriate way
inasmuch as reading is a fruitful source of target language input. Reading is rich in
vocabulary, form, target culture and world knowledge. It provides learners with a number of
activities, such as comprehension, getting important information, finding out ideas,
interpreting the ideas and messages, learning new vocabulary, activating background
knowledge related to the written text read. Reading is an interactive skill, and it furnishes the
learners with the skills necessary for language learning. In order to make use of reading,
learners are supposed to be active readers. For active and effective reading, learners should be
acquainted with how to read. How to read is very closely related to reading strategies. In other
words, successful reading depends on how to use reading strategies. Reading strategies are the
actions or techniques used deliberately and consciously. Reading strategies are the assistants
of the readers to take advantages of what they read and comprehend fully. By means of
reading strategies, readers may establish effective control over the written texts. For
successful reading, learners should develop a repertoire of several reading strategies. To help
learners, reading strategy instruction should be examined. Namely reading strategies are allimportant for language learning, and it necessitates explaining thoroughly. For this reason,
this paper attempts to provide a detailed description of reading and reading strategies. The
importance and the position of reading and reading strategies in language learning process are

3 - 5 Nisan 2020

KONGRE ÖZET KİTABI

www.gapzirvesi.org

41

2020
GAZİANTEP

5. Uluslararası GAP SOSYAL BİLİMLER Kongresi

discussed briefly. Besides, reading strategy classifications and reading strategy instructions
are explained. Accordingly, leading past studies related to reading strategies are reviewed.
Key words: Reading, reading strategies, reading strategies instruction.

ÖZET
Dil öğrenme sürecinde, dili uygun ve doğal olarak kullanmak çok önemlidir. Bu, dünyanın
birçok yerinde dil öğrenmenin temel hedefi olarak görülmektedir. Bu amaca ulaşmak için dil
öğrenenlerin hedef dile olabildiğince maruz kalmaları gerekir. Daha fazla maruz kalma için,
okuma, hedef dil girdisinin verimli bir kaynağı olduğu için en uygun yoldur. Okuma kelime,
biçim, hedef kültür ve dünya bilgisi açısından zengindir. Öğrencilere anlama, önemli bilgi
edinme, fikir bulma, fikirleri ve mesajları yorumlama, yeni kelimeler öğrenme, okudukları
yazılı metinle ilgili arka plan bilgilerini etkinleştirme gibi bir dizi etkinlik sağlar. Okuma
etkileşimli bir beceridir ve öğrencilere dil öğrenimi için gerekli becerileri kazandırır.
Okumadan faydalanmaları için öğrencilerin aktif okuyucular olmaları gerekir. Aktif ve etkili
bir okuma için, öğrenciler nasıl okuyacaklarını bilmelidir. Nasıl okunacağı, okuma stratejileri
ile çok yakından ilgilidir. Başka bir deyişle, başarılı okuma, okuma stratejilerinin nasıl
kullanılacağına bağlıdır. Okuma stratejileri bilerek ve bilinçli olarak kullanılan eylem veya
tekniklerdir. Okuma stratejileri, okurların okuduklarını tam olarak anlamalarına ve
okuduklarından faydalanmalarına yardımcı olur. Okuma stratejileri sayesinde, okuyucular
yazılı metinler üzerinde etkili bir kontrol kurabilirler. Başarılı bir okuma için, okuyucular
çeşitli okuma stratejileri dağarcığı oluşturmalılar. Öğrencilere yardımcı olmak için, okuma
stratejisi eğitimi üzerine çalışılmalıdır. Şöyle ki okuma stratejileri dil öğrenimi için oldukça
önemlidir ve tam olarak açıklamayı gerektirir. Bu nedenle, bu çalışma, okuma ve okuma
stratejilerinin detaylı açıklamasını sunmayı amaçlar. Dil öğrenme sürecinde okuma ve okuma
stratejilerinin önemi ve konumu kısaca tartışılmaktadır. Ayrıca, okuma stratejilerinin
sınıflandırılması ve öğretimi açıklanmaktadır. Buna göre, okuma stratejileri ile ilgili yapılmış
önde gelen çalışmalar incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Okuma, okuma stratejileri, okuma strateji öğretimi
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ANALYSING THE USE OF HEDGES AND BOOSTERS IN THE CONCLUSION
PARTS OF THE ELT MA THESES WRITTEN BY NATIVE AND NON-NATIVE
ACADEMICIANS: A GENDER DIFFERENCE PERSPECTIVE
ANADİLİ İNGİLİZCE OLAN VE OLMAYAN KİŞİLER TARAFINDAN YAZILAN
MASTER TEZLERİNİN SONUÇ KISIMLARINDAKİ KAÇINMA (HEDGES) VE
VURGULAMA (BOOSTERS) SÖZCÜKLERİNİN KULLANIMININ CİNSİYET
FARKLILIĞI BAKIŞ AÇISINDAN ANALİZİ
Şeyma Nur YİĞİT
Gazi University, Institute of Educational Sciences, English Language Teaching Programme,
Master’s Degree, Ankara
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İngiliz Dili Eğitimi Bölümü, Yüksek Lisans,
Ankara
ABSTRACT
Writing is a way of communication, which enables to share ideas, thoughts, and opinions
between people. Writers write something with the aim of making readers believe themselves,
what they assert. Effective writing is significant in terms of being understood and being
preferred by readers. Metadiscourse can be identified as a crucial part of an effective and
convincing discourse, as well. Especially in academic life, using a language that is impressive
and persuasive is significant. Writing in an academic way has tremendous importance to be
accepted by the academic communities. Being able to write academically is one of the
essential aspects of academic life. Academicians produce various kinds of written texts to
convey their thoughts to the readers. When interpreting results and mentioning their ideas,
writers benefit from stances, used as writer’s textual voice. Stance has four different
subcategories like hedges, boosters, attitude markers, and self-mention. Hedges and boosters
can be classified as the most frequently used stance types. Using hedges enables writers to
share their opinions by moderating their claims or hypothesis. Boosters enable writers to share
their ideas assertively by being sure and confident in their claims. This paper purposes to
analyze the use of hedges and boosters in the conclusion parts of the ELT MA theses written
by native and non-native academicians from a gender difference perspective. The corpus of
this study includes twenty theses five of them written by male natives, five of them written by
female natives, five of them written by male non-natives, and five of them written by female
non-natives. Quantitative research design is implemented to reveal the frequency and
percentage of the usage of hedges and boosters in the conclusion parts of the theses. A
computer program named as Antconc 3.4.4 is used to find the frequency of usage of hedges
and boosters in the texts. The data are analyzed by using computer software and manually, as
well. The conclusion parts of the articles are analyzed manually to find the function of hedges
and boosters in the corpus. The hedges and boosters are put under the suitable category
according to their functions by taking care of the classification of Hyland. The outcomes of
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the study revealed that both the hedges and boosters are used more frequently in the
conclusion parts of the ELT MA theses written by natives than written by non-natives. While
hedges are used more frequently in the conclusion parts of the ELT MA theses written by
males than the females, the boosters are used more in the conclusion parts of the ELT MA
theses written by females than the males.
Key words: Academic writing, hedges and boosters, native and non-native writers, gender
difference

ÖZET
Yazma, insanlar arasında fikirlerin, düşüncelerin ve inançların paylaşılmasını sağlayan bir
iletişim yoludur. Yazarlar, okuyucuların kendilerine, iddia ettiklerine inanmalarını sağlamak
amacıyla bir şeyler yazarlar. Etkili yazma, okuyucular tarafından anlaşılması ve tercih
edilmesi açısından önemlidir. Metadiscourse, etkili ve ikna edici bir söylemin de önemli bir
parçası olarak tanımlanabilir. Özellikle akademik yaşamda etkileyici ve ikna edici bir dil
kullanmak önemlidir. Akademik bir şekilde yazmak, akademik topluluklar tarafından kabul
edilebilmek için büyük önem taşımaktadır. Akademik olarak yazabilmek, akademik yaşamın
temel unsurlarından biridir. Akademisyenler düşüncelerini okuyuculara iletmek için çeşitli
yazılı metinler üretir. Sonuçları yorumlarken ve fikirlerinden bahsederken yazarlar, yazarın
metinsel sesi olarak kullanılan duruştan yararlanırlar. Duruşun, kaçınma sözcükleri (hedges),
vurgulayıcı sözcükler (boosters), tutum belirteçleri ve kendinden bahsetme olarak dört farklı
alt kategorisi vardır. Kaçınma sözcükleri ve vurgulayıcı sözcükler en sık kullanılan duruş
türleri olarak sınıflandırılabilir. Kaçınma sözcüklerinin kullanılması, yazarların iddialarını
veya hipotezlerini ılımlılaştırarak görüşlerini paylaşmalarını sağlar. Vurgulayıcı sözcükler
yazarların iddialarında emin ve kendinden emin olarak fikirlerini iddialı bir şekilde
paylaşmalarını sağlar. Bu çalışma, anadili İngilizce olan ve olmayan akademisyenler
tarafından yazılan ELT MA tezlerinin sonuç kısımlarında kaçınma sözcükleri ve vurgulayıcı
sözcüklerin kullanımını cinsiyet farkı perspektifinden analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu
çalışmanın korpusu yirmi tane tez içermektedir; tezlerin beşi anadili İngilizce olan erkek
tarafından, beşi anadili İngilizce olan kadın tarafından, beşi anadili İngilizce olmayan erkek
tarafından ve beşi anadili İngilizce olmayan kadın tarafından yazılmıştır. Tezlerin sonuç
bölümlerindeki kaçınma sözcükleri ve vurgulayıcı sözcüklerin kullanım sıklığını ve yüzdesini
ortaya çıkarmak için nicel araştırma modeli kullanılmaktadır. Metinlerde kaçınma
sözcüklerinin ve vurgulayıcı sözcüklerin kullanım sıklığını bulmak için Antconc 3.4.4 adlı bir
bilgisayar programı kullanılmaktadır. Veriler bilgisayar yazılımı kullanılarak ve manuel
olarak analiz edilmektedir. Makalelerin sonuç kısımları, korpustaki kaçınma sözcüklerinin ve
vurgulayıcı sözcüklerin işlevini bulmak için manuel olarak analiz edilir. Kaçınma sözcükleri
ve vurgulayıcı sözcükler, Hyland sınıflandırmasına dikkat ederek işlevlerine göre uygun
kategoriye koyulmaktadır. Çalışmanın sonuçları, hem kaçınma sözcüklerinin hem de
vurgulayıcı sözcüklerin, anadili İngilizce olan kişiler tarafından yazılan ELT MA tezlerinin
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sonuç kısımlarında anadili İngilizce olmayanlar tarafından yazılanlardan daha sık
kullanıldığını ortaya koymuştur. Kaçınma sözcükleri erkekler tarafından yazılan ELT MA
tezlerinin sonuç bölümlerinde kadınlardan daha sık kullanılırken, vurgulama sözcükleri,
kadınlar tarafından yazılan ELT MA tezlerinin sonuç bölümlerinde erkeklerden daha fazla
kullanılmaktadır.
Anahtar kelimeler: Akademik yazma, kaçınma ve vurgulayıcı sözcükler, anadili İngilizce
olan ve olmayan yazarlar, cinsiyet farkı
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A LITERATURE REVIEW ON FLIPPED CLASSROOM MODEL
IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING
İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE TERSYÜZ EDİLMİŞ SINIF MODELİ
ÜZERİNE BİR LİTERATÜR TARAMASI
Assoc. Prof. Dr. Zekiye Müge TAVİL
Gazi University, Faculty of Education, Foreign Language Education, Department of English
Language Teaching, Ankara
Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi
ABD, Ankara
Şeyma Nur YİĞİT
Gazi University, Institute of Educational Sciences, English Language Teaching Programme,
Master’s Degree, Ankara
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İngiliz Dili Eğitimi Bölümü, Yüksek Lisans,
Ankara
ABSTRACT
The globalization of the world accelerates the development of technology, and advanced
technology shows its effect on diversified fields. Education is one of the leading fields
benefited from the improvement of technology. Especially in language learning and teaching,
the place of the technology is undeniable. Learning a language necessitates doing a lot of
practice to learn the usage of that language. However, learning the language by only listening
to the teacher passively without active participation in the learning process, retards the speed
of learning and language use. Consequently, learning may become a problematic endeavor.
Teachers can benefit from technology to be able to overcome the problems in language
learning classes such as lack of opportunity to practice, time limitations, students’ negative
ideas towards language learning, and so on. Under the influence of the ubiquitous
technology, learners have grown up in environments rich in terms of both omnipresent
internet and technological devices. The age we live in is the age of digital natives, so the
integration of the learners’ valuable technological devices into the learning process can give
better results in terms of language learning. The development of technology and widespread
use of the internet bring some new kinds of teaching models. Flipped classroom model, which
redesigns the class by changing the way of instruction, is one of these teaching models.
Flipped Classroom Model, is a kind of teaching model that reverses the classroom by havin
teaching at home and doing tasks and activities in the classroom. Flipped Classroom Model,
referring to the inverted classrooms, brings an innovative perspective to the traditional
lectures. As one of the new and modern methods, flipped learning provides effective use of
class time by altering the teachers' and learners' traditional tasks inside and outside the
classroom. In the traditional classroom model, learners are passive listeners of the teacher;
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however, in the flipped classroom model learners, learners become active participants in the
lessons. Using class time effectively brings out better outcomes in terms of more meaningful
and permanent learning. In a nutshell, the flipped classroom model has a pivotal role in
language teaching and learning. This literature review paper attempts to provide readers with
a detailed description of the Flipped Classroom Model. The aim of this paper is to give
information about both the emergence and development process of the flipped classroom
model. Besides revealing the unknown aspects of the flipped classroom model, the paper also
aims to clarify the advantages and disadvantages of the flipped classroom model in the
company of literature.
Key words: Language learning, English language learning, technology use in language
learning, flipped classroom model.

ÖZET
Dünyanın küreselleşmesi teknolojinin gelişimini hızlandırdı, ve gelişen teknoloji etkilerini
farklı alanlar üzerinde gösterdi. Eğitim teknolojinin gelişiminden faydalanan önde gelen
alanlardan birisidir. Özellikle dil öğreniminde ve öğretiminde teknolojinin yeri inkar
edilemez. Bir dili öğrenmek o dilin kullanımını öğrenmek için birçok pratik yapmayı
gerektirir. Fakat dili sadece öğretmeni pasif bir şekilde dinleyerek öğrenme sürecine aktif
katılmadan öğrenmek, dili öğrenme ve kullanma hızını geciktirir. Sonuç olarak öğrenme
problematik bir uğraş haline gelebilir. Öğretmenler dil öğrenim sınıflarındaki uygulama
fırsatlarının olmaması, zaman kısıtlamaları, öğrencilerin dil öğrenimine yönelik olumsuz
fikirleri gibi problemlerin üstesinden gelebilmek için teknolojiden yararlanabilirler. Her yerde
bulunan teknolojinin etkisi altında, öğrenciler hem her yerde bulunan internet hem de
teknolojik cihazlar açısından zengin ortamlarda büyümektedirler. Yaşadığımız çağ, dijital
kişilerin çağıdır, bu nedenle öğrencilerin değerli teknolojik araçlarının öğrenme sürecine
entegrasyonu, dil öğrenimi açısından daha iyi sonuçlar verebilir. Teknolojinin gelişmesi ve
internetin yaygın kullanımı bazı yeni öğretim modelleri getirmektedir. Öğretim biçimini
değiştirerek sınıfı yeniden tasarlayan ters yüz edilmiş sınıf modeli bu öğretim modellerinden
biridir. Ters Çevirilmiş Sınıf Modeli, öğretimi evde yaparak ve sınıfta görev ve faaliyetler
yaparak sınıfı tersine çeviren bir tür öğretim modelidir. Tersine Çevirilmiş Sınıf Modeli, ters
sınıflara atıfta bulunarak, geleneksel derslere yenilikçi bir bakış açısı getirir. Yeni ve modern
yöntemlerden biri olarak, ters çevrilmiş öğrenme, öğretmenlerin ve öğrencilerin sınıf içi ve
dışındaki geleneksel görevlerini değiştirerek sınıf zamanının etkin kullanımını sağlar.
Geleneksel sınıf modelinde, öğrenciler öğretmenin pasif dinleyicisidir; ancak, ters çevrilmiş
sınıf modeli öğrenenlerinde, öğrenciler derslere aktif olarak katılırlar. Sınıf zamanını etkin bir
şekilde kullanmak, daha anlamlı ve kalıcı öğrenme açısından daha iyi sonuçlar getirir. Özetle,
çevrilmiş sınıf modelinin dil öğretimi ve öğrenmesinde çok önemli bir rolü vardır. Bu alan
yazın çalışması, okuyuculara Tersine Çevrilmiş Sınıf Modelinin ayrıntılı bir açıklamasını
sunmaya çalışmaktadır. Ayrıca, ters çevrilmiş sınıf modelinin hem ortaya çıkışı hem de
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gelişim süreci hakkında bilgi verilmesi de amaçlanmaktadır. Çalışma, tersine çevrilmiş sınıf
modelinin bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarmanın yanı sıra, literatür ile birlikte tersine
çevrilmiş sınıf modelinin avantajlarını ve dezavantajlarını netleştirmeyi de amaçlamaktadır.
Anahtar kelimeler: Dil öğrenimi, İngiliz dili öğrenimi, dil öğreniminde teknoloji kullanımı,
tersine çevrilmiş sınıf modeli
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ANALYSIS OF INTRODUCTION PARTS OF ELT MA AND PHD THESES IN
TURKEY IN TERMS OF HEDGES AND BOOSTERS
TÜRKİYE’DEKİ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA
TEZLERİNİN GİRİŞ KISIMLARININ KAÇINMA (hedge) VE VURGULAMA (booster)
SÖZCÜKLERİ AÇISINDAN ANALİZİ
Tamay YILMAZ
Gazi University, Institute of Educational Sciences, English Language Teaching Programme,
Master’s Degree, Ankara
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İngiliz Dili Eğitimi Bölümü, Yüksek Lisans,
Ankara
ABSTRACT
Researchers, educationalists and academicians continuously reveal the fact that there exists a
an environment in the world of academia where researchers are highly likely to be confronted
with a sundry of obstacles which hinder them in working their way up to the top. People
pursuing career in academic world has been dilating upon what makes a research an effective
one. Effective academic writing skills is surely one of the most fruitful means of becoming a
distinguished researcher. Writing is the pivotal skill for academicians. Inasmuch as academic
writing is a finicky task, novice researchers and non-native speakers of English are
susceptible to yield to the demands of academic writing. Lack of ability to find a middle
ground between being objective and being subjective grasps the magnitude of the problem.
Researchers suffer from the mounting burden on their shoulders stemming from lack of
knowledge how to redress the balance between representing a weak claim and representing a
strong claim. As this case clearly demonstrates, explicit teaching of academic writing skills is
required. It is now well established from a large and growing body of literature that the
concept of cautious language is an important feature of academic writing. Effective academic
texts thrive on both the writer’s representation of reality and their perception of stance toward
the issues they are interested in, while persuading their readers. Stance can be defined the
writer’s distinguished character associated with the textual concept. A number of studies pay
value on the use of hedges and boosters which are salient points in academic writing. Hedges
and boosters are metadiscursive resources to pinpoint their stance. Hedges represent a
weakening of a claim which is achieved by the explicit qualification of the writer’s
commitment. boosters provide the researchers with decent opportunities to communicate their
views through to readers clearly, showing that they have the knowledge, confidence and
ability to make a point. The present study set out seeking to unravel if there are any
similarities and differences between ELT MA and PhD theses which are written in Turkey in
terms of their use of hedges and boosters. With reference to all of the aforementioned, it can
be said that the use of hedges and boosters is a must for each researcher, which may be
problematic peculiarly for non-native speakers of English. Nevertheless, far too little attention
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has been paid to analysis of theses in terms of the use of hedges and boosters. In order to
occupy the gap, the present study aims to contribute to this growing area of research by
exploring the occurrences of hedges and booster in theses by drawing upon the similarities
and between them by taking Hyland’s classification into account. For this aim, data is drawn
from 5 ELT MA theses and 5 ELT PhD dissertations are selected randomly from YÖK thesis
database. The data is collected for the introduction parts. For the purpose of analysis, a
manual check and a computer software is employed to measure the frequency of the
occurrence of hedges and boosters. A software called Antconc 3.4.4. is used to analyze
numerical data so as to come up with a list including hedges and boosters and their
frequencies. Each subtype of hedges and each subtype of boosters are expounded on.
Additionally, the functions of each subtype are considered to a great depth throughout the
research. Under the light of the data gathered from the corpora, it was uncovered that hedges
and boosters are more frequently preferred in conclusion parts of theses than in introduction
parts. Apart from that, PhD dissertations present a sundry use of epistemic stance, in other
words hedges and boosters. Moreover, introduction and conclusion parts share some basic
tenets in terms of the subtypes of hedges and boosters to some extent. However, it is palpable
that they vary a lot in their choice of some subtypes of hedges and boosters.
Key words: Academic writing, hedges and boosters, MA and PhD theses.
ÖZET
Araştırmacılar, eğitimciler ve akademisyenler, akademi dünyasında araştırmacıların zirveye
çıkmalarını engelleyen bir dizi engelle karşı karşıya kalma olasılıklarının yüksek olduğu bir
ortam olduğunu sürekli olarak ortaya koymaktadır. Akademik dünyada kariyer peşinde koşan
insanlar araştırmayı etkili kılan şeyleri genişletiyorlar. Etkili akademik yazma becerileri
kesinlikle seçkin bir araştırmacı olmanın en verimli yollarından biridir. Yazmak
akademisyenler için çok önemli bir beceridir. Akademik yazı titiz bir görev olduğundan
acemi araştırmacılar ve anadili İngilizce olmayan kişiler akademik yazının taleplerini
karşılamaya eğilimlidirler. Nesnel olma ile öznel olma arasında bir orta yol bulma yeteneğinin
eksikliği sorunun büyüklüğünü kavrar. Araştırmacılar zayıf bir iddiayı temsil etme ile güçlü
bir iddiayı temsil etme arasındaki dengenin nasıl düzeltileceği konusundaki bilgi
eksikliğinden kaynaklanan omuzlarındaki artan yükten mustariptir. Bu durumun açıkça
gösterdiği gibi, akademik yazma becerilerinin açık bir şekilde öğretilmesi gerekmektedir.
Temkinli dil kavramının akademik yazmanın önemli bir özelliği olduğu, geniş ve büyüyen bir
edebiyat kuruluşundan artık iyi anlaşılmıştır. Etkili akademik metinler hem yazarın gerçeği
temsil etmesi hem de ilgilendikleri konulara yönelik tutum algısı üzerinde okuyucularını ikna
ederken gelişir. Duruş, yazarın metinsel kavramla ilişkili ayırt edici karakteri olarak
tanımlanabilir. Bazı çalışmalar akademik yazıda belirgin noktalar olan kaçınma ve vurguların
kullanımına değer vermektedir. Kaçınma ve vurgular onların duruşlarını saptamak için üst
söylemsel kaynaklardır. Kaçınma yazarın bağlılığının açıkça nitelendirilmesi ile elde edilen
bir iddianın zayıflamasını temsil eder. Vurgular araştırmacılara görüşlerini okuyucular
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aracılığıyla net bir şekilde iletmeleri için iyi fırsatlar sunar ve önemli bir noktaya temas etmek
için bilgi, güven ve yeteneklere sahip olduklarını gösterir. Bu çalışma, Türkiye'de yazılmış
olan ELT MA ve doktora tezleri arasında kaçınma ve vurguların kullanımı açısından herhangi
bir benzerlik ve farklılık olup olmadığını ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. Yukarıda
bahsedilenlerin hepsine ithafen, her bir araştırmacı için kaçınma ve vurguların kullanımının
anadili İngilizce olmayanlar için sorunlu olabileceği söylenebilir. Yine de kaçınma ve
vurguların kullanımı açısından tezlerin analizine çok az dikkat edilmiştir. Bu çalışma,
Hyland’ın sınıflandırmasını göz önünde bulundurarak, benzerliklerden ve aralarındaki
tezlerden kaçınma ve vurguların oluşumlarını araştırarak bu büyüyen araştırma alanına
boşluğu doldurmak amacıyla katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, veriler 5 ELT
Yüksek Lisans tezinden alınmakta ve 5 ELT Doktora tezi rastgele olarak YÖK tez veri
tabanından seçilmektedir. Veriler giriş bölümleri için toplanmıştır. Analiz amacıyla, kaçınma
ve vurguların ortaya çıkma sıklığını ölçmek için el ile yapılan bir kontrol ve bir bilgisayar
yazılımı kullanılır. Antconc 3.4.4 adlı bir yazılım kaçınma ve vurguları ve bunların
frekanslarını içeren bir liste oluşturacak şekilde sayısal verileri analiz etmek için kullanılır.
Kaçınmaların her bir alt tipi ve vurguların her bir alt tipi üzerinde durulmaktadır. Ek olarak,
her bir alt tipin fonksiyonları araştırma boyunca büyük bir derinliğe sahiptir. Korporadan
toplanan veriler ışığında, kaçınma ve vurguların tezlerin sonuç bölümlerinde giriş bölümlerine
göre daha sık tercih edildiği ortaya çıkmıştır. Bunun dışında doktora tezleri epistemik duruşun
diğer bir deyişle kaçınma ve vurguların muazzam bir kullanımını sunmaktadır. Dahası giriş ve
sonuç bölümleri bir ölçüde kaçınma ve vurguların alt tipleri açısından bazı temel ilkeleri
paylaşmaktadır. Ancak kaçınma ve vurguların bazı alt tiplerini seçmelerinde çok
çeşitlendikleri açıkça ortadadır.
Anahtar kelimeler: Akademik yazma, kaçınma ve vurgulama, yüksek lisans ve doktora
tezleri

3 - 5 Nisan 2020

KONGRE ÖZET KİTABI

www.gapzirvesi.org

51

2020
GAZİANTEP

5. Uluslararası GAP SOSYAL BİLİMLER Kongresi
A LITERATURE REVIEW ON SPEAKING STRATEGIES
IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING
İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE KONUŞMA STRATEJİLERİ
ÜZERİNE BİR LİTERATÜR TARAMASI
Prof. Dr. Bena GUL PEKER

Gazi University, Faculty of Education, Foreign Language Education, Department of English
Language Teaching, Ankara
Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi, İngiliz Dili Eğitimi, Ankara
Tamay YILMAZ
Gazi University, Institute of Educational Sciences, English Language Teaching Programme,
Master’s Degree, Ankara
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İngiliz Dili Eğitimi Bölümü, Yüksek Lisans,
Ankara
ABSTRACT
To be the highest rung on the ladder of teaching English as a foreign language, it is essential
that teachers be aware of the complex nature of the foreign language learning process. It is
vital teachcers be conscious of the differences among learners as these are the nexus of the
learning process. It is now well established from a variety of studies that the need for
educational institutions to adopt their curricula depending on the individual differences has
become inevitable. Moreover, it is important to furnish the learners with ample opportunities
to develop their language skills. Creating a classroom atmosphere in which learners actively
participate in an intense communication both with their peers and with their teachers is the
pillar of the education process. The importance of communication in foreign language has
been accentuated by reminding that the ultimate goal of foreign language learning is to
facilitate better communication and interaction between individuals of different back-grounds
and languages. The commonly faced case in ELT settings is that both teachers and learners
may be susceptible to yield to the scarcity of motivation which may result in alienation from
the field. By the same token, the learners might be reluctant to take part in any kind of
activities because of high levels of anxiety. Thus, it can be said that learners get cold feet to
speaking and they do not have sufficient knowledge on how to maintain a talk and overcome
any probable communication breakdowns. The situation calls for the need to provide the
learners with activities rich in opportunities for improving the readiness to communicate and
collaborate which can well remedied by explicit teaching of speaking strategies. The sphere of
interest calls for the need to embark on instruction so as to create an environment where
learners immerse themselves in acquiring this ability. Studies conducted have accomplished
the task of giving an overview of several perspectives, highlighting a number of humanistic
teaching methodologies to help motivate the learners’; one of which is the integration of
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strategy training sessions into language learning. When confronted with a communication
breakdown, an obstacle, learners need to have resources and ways to improve the
effectiveness of learning and conveying the meaning during speaking. Speaking strategies
open a path for the learners to have the edge over any communication hindrances. That is to
say, effective communication feeds on effective use of speaking strategies.
All of the abovementioned sets the goal of this study which endeavors to reveal the salient
need to cater for explicit teaching of speaking strategies so that learners feel less inhibited and
worried. In view of the highlighted issues of concern, this study commenced with the aim of
discussing the importance of speaking skills. It will then turn to the status of speaking skills.
Finally, the literatüre on speaking strategies will be reviewed in an in-depth way by referring
to the different studies and pespectives arising from the studies conducted.
Key words: Speaking, speaking strategies, speaking strategies instruction.

ÖZET
İngilizce'yi yabancı dil olarak öğretme merdiveninde en yüksek basamak olmak için,
öğretmenlerin yabancı dil öğrenme sürecinin karmaşık doğasının farkında olmaları önemlidir.
Eğitmenlerin, öğrenciler arasındaki farklılıklar konusunda bilinçli olması hayati önem taşır,
çünkü bunlar öğrenme sürecinin temel taşıdır. Eğitim kurumlarının, bireysel farklılıklara bağlı
olarak müfredatlarını benimseme ihtiyacının kaçınılmaz hale geldiği, çeşitli çalışmalardan
anlaşılmıştır. Ayrıca, öğrencilere dil becerilerini geliştirmek için geniş imkanlar sağlamak
önemlidir. Öğrencilerin hem akranlarıyla hem de eğitmenleriyle yoğun bir iletişime aktif
olarak katıldığı bir sınıf atmosferi yaratmak eğitim sürecinin temel direğidir. Yabancı dilde
iletişimin önemi, yabancı dil öğreniminin nihai amacının farklı arka plan ve dillerdeki bireyler
arasında daha iyi iletişim ve etkileşimi kolaylaştırmak olduğunu hatırlatarak vurgulanmıştır.
ELT ortamlarında yaygın olarak karşılaşılan durum hem eğitmenlerin hem de öğrencilerin
alandan yabancılaşmaya neden olabilecek motivasyon eksikliğine boyun eğmeye yatkın
olabilmesidir. Aynı şekilde, öğrenciler yüksek kaygı düzeyleri nedeniyle her türlü aktiviteye
katılmaya isteksiz olabilmektedirler. Bu nedenle, öğrencilerin konuşmaya çekindikleri ve
konuşmanın nasıl sürdürülebileceği ve olası iletişim kopukluklarının üstesinden nasıl
gelebileceği hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları söylenebilir. Bu durum, öğrencilere
iletişim kurma ve iş birliği yapma hazırlığını geliştirme fırsatları açısından zengin aktiviteler
sağlama ihtiyacını gerektirir ki bu da konuşma stratejilerinin açık bir şekilde öğretilmesiyle
çözüme kavuşabilir. İlgi alanı, öğrencilerin bu yeteneği edinmeye kendilerini verdikleri bir
ortam yaratmak için öğretime başlama ihtiyacını doğurur. Yürütülen çalışmalar, öğrencilerin
motive edilmesine yardımcı olmak için bir dizi insancıl öğretim metodolojisi sağlayan çeşitli
perspektiflere genel bir bakış ortaya koymuştur; bunlardan biri strateji eğitim oturumlarının
dil öğrenimine entegre edilmesidir. Bir iletişim kopukluğu, bir engelle karşı karşıya
kaldıklarında, öğrencilerin öğrenme ve öğrenme sırasında anlam etkinliğini artırmak için
kaynaklara ve yöntemlere sahip olmaları gerekir. Konuşma stratejileri, öğrencilerin herhangi
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bir iletişim engeli üzerinde avantaj sahibi olma yolunu açar. Başka bir deyişle etkili iletişim,
konuşma stratejilerinin etkili kullanımı ile beslenir.
Yukarıda bahsedilenlerin tümü, öğrencilerin daha az çekingen ve endişeli hissetmeleri için
konuşma stratejilerinin açık öğretimine yönelik ihtiyacını ortaya çıkarma çabası bu çalışmanın
amacını belirlemektedir. Vurgulanan ilgi konuları göz önüne alındığında, bu çalışma konuşma
becerisinin önemini tartışacaktır. Daha sonra konuşma becerisinin durumuna göz atılacak ve
son olarak, konuşma stratejileri üzerine detaylı bir literatür taraması yapılacaktır.
Anahtar kelimeler: Konuşma, konuşma stratejileri, konuşma strateji öğretimi
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FAİZSİZ FİNANS MUHASEBE STANDARTLARI
INTEREST-FREE FINANCE ACCOUNTING STANDARDS
Doç. Dr. Ayşe Nur Buyruk AKBABA

Bitlis Eren Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Muhasebe ve Finansman ABD,

ÖZET
Faizsiz finans muhasebe standartları, faizsiz finans kuruluşlarına yönelik yayımlanmıştır.
Faizsiz finans kuruluşları özel finans kurumları faaliyetlerini faizsiz finansman prensibine
göre yürüten kuruluşlardır. Faizsiz finansın temelinde paylaşım ve ortaklık kavramı vardır.
Faizsiz bankacılık ilk girişim 1963-1967 yılları arasında gerçekleşmiş olup, Türkiye’de ise
1983 yılında Özel Finans Kurumlarının Kuruluşu ve Faaliyetleri adlı tebliğ ile başlamış,
günümüzde de faaliyetlerine devam etmektedirler. Faizsiz finans muhasebe standartları,
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından çalışmalar yapılarak
yayımlanmıştır. Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarının yürürlüğe giriş tarihi 2020 olarak,
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından işaret edilmiştir.
Yapılan açıklamalar; kavramsal çerçeve, faizsiz finans muhasebe rehberi ve faizsiz finans
muhasebe standartları şeklindedir. Kavramsal çerçevede; faizsiz finans kuruluşlarının finansal
raporlamasına ilişkin kavramsal bilgilere yer verilmiştir. Faizsiz finans muhasebe rehberinde;
faizsiz finans muhasebe standartlarının faizsiz finans kuruluşları tarafından ilk kez
uygulanmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Faizsiz finans muhasebe standartlarında ise
yapılan işlemlere ilişkin yirmi iki adet Faizsiz Finans Muhasebe Standardı yayımlanmıştır.
Yayımlanmış olan standartlarda, bazı muhasebe ve finansal raporlama standartları ile benzer
standartlar olmakla birlikte çoğunlukta faizsiz finans işlemlerine özgü farklılıklar söz
konusudur. Yayımlanmış olan bu standartlar ile Faizsiz Finans Kuruluşlarına ve Türk
Bankacılık sektörüne etkisinin olması mümkündür. Çalışmada; faizsiz finans kuruluşlarında
yapılan muhasebe işlemlerinin neler olabileceği, yayımlanmış olan muhasebe standartları
hakkında bilgi sunulması ve mevcut muhasebe standartları ile karşılaştırılması benzerlikler,
farklılıklar hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla çalışmada; faizsiz finans
kuruluşları ile ilgili kavramsal bilgilere, muhasebe ile ilgili yapılan işlemlere, yayımlanmış
olan muhasebe standartlarına, mevcut yayımlanmış olan muhasebe ve finansal raporlama
standartları ile karşılaştırılmasına yer verilmiş, benzerlikler ve farklılıklar ele alınarak ulaşılan
sonuca göre bu konuda bilgi sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Standart, Faizsiz Finans, Muhasebe Standardı

ABSTRACT
Interest-free finance accounting standards have been published for interest-free financial
institutions. Interest-free financial institutions are private financial institutions that carry out
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their activities according to the principle of interest-free financing. The concept of sharing and
partnership is at the core of interest-free finance. The interest-free banking first attempt took
place between 1963 and 1967. In Turkey began with the notification from the Special Finance
Institutions Establishment and Operations in 1983. Today, they continue their activities.
Interest-free finance accounting standards have been published by the Public Oversight
Accounting and Auditing Standards Authority. The effective date of the Interest-free Finance
Accounting Standards was pointed out by the Public Oversight Accounting and Auditing
Standards Board as 2020. Disclosures are conceptual framework, interest-free finance
accounting guide and interest-free finance accounting standards. In the conceptual framework,
conceptual information on financial reporting of interest-free financial institutions is included.
In the interest-free finance accounting guide, explanations were made regarding the
application of interest-free finance accounting standards for the first time by interest-free
finance institutions. In the interest-free finance accounting standards, twenty-two interest-free
finance accounting standards have been published. Although there are some accounting and
financial reporting standards similar standards in the published standards, there are
differences specific to interest-free finance transactions in the majority. With these published
standards, it is possible to have an impact on Interest-free Finance Institutions and the Turkish
Banking sector. In this study, it is aimed to provide information about the accounting
procedures performed in interest-free financial institutions, information about the published
accounting standards and to compare them with the existing accounting standards. For this
purpose, in this study conceptual information about interest-free financial institutions,
accounting transactions, accounting standards published, comparison with the current
published accounting and financial reporting standards are included, and information is
presented on this subject according to the result obtained by considering similarities and
differences.
Keywords: Standard, Interest-Free Finance, Accounting Standard
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YÖN VE DEVRİM DERGİSİNİN TÜRK DÜŞÜNCE DÜNYASINDAKİ YERİ
THE PLACE OF “YÖN” AND “DEVRİM” JOURNALS IN TURKISH WORLD OF
THOUGHT
Dr. Tülay GENCER
Bitlis Eren Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Bitlis
ÖZET
Yön dergisi ve Devrim dergisi Türk düşünce dünyasına damga vurmuş önemli iki dergidir.
1961-67 arasında 222 sayı çıkan Yön, sosyalist fikirleri yaymak ve sosyalist kadrolar
oluşturmak için bir platform görevi görmüş; 1969-71 arasında 79 sayı çıkan Devrim ise
Yön’ün açtığı yoldan giderek sosyalist bir iktidar kurmayı hedeflemiştir.
1961 seçim sonuçları Yön’ün yayın hayatına başlamasına, 1969 seçimleri ise Devrim
dergisinin çıkmasına vesile olmuştur. Her iki seçimde de en çok oyu Demokrat Parti’nin
mirasçısı partiler almıştır. Bu nedenle Yön’de ve Devrim’de azgelişmiş ülkelerdeki
parlamenter sistemin sakıncalarını göstermek adına “cici demokrasi” gibi kavramlar
kullanılmıştır.
Yön, Marksizm’den yararlanarak geliştirdikleri Kemalizm’in ülkeyi sosyalizme götürerek
iktisadi buhranı çözeceğine ve böylece sosyal, siyasal tüm meselelerin çözüleceğine
inanmıştır. Bu sistemin öncülüğünü yapabilecek tek örgütlü gücün asker ve sivil aydınlardan
oluşan “zinde kuvvetler” olduğunu düşünen Yön, onları kendi fikirleri etrafında toplamaya
çalışmıştır. Devrim ise Yön’de yapıldığı gibi sosyalist fikirleri tartışıp yaygınlaştırmayı ve
halka aktarmayı değil, bir eylem çağrısı ve programı ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu
nedenle yazar kadrosu, seslenilen kitle ve söylem de farklı olmuştur. Yön, eleştiriye ve özgür
düşünceye ne kadar açıksa, Devrim amaca aykırı fikirlere o kadar kapalı olmuştur.
Her iki dergiyi de ağırlıklı olarak askerler, kısmen bürokratlar ile parlamenterler,
akademisyenler, öğretmenler ve üniversiteli devrimci gençler okumuştur. Bu kitle aynı
zamanda Avcıoğlu’nun formüle ettiği “devrimci ordu gücünü” çağrıştırmaktadır. Devrim,
“Devrimci Ordu Gücü Bildirisi” başlığı altında zaman zaman kısa yazılarla propagandalar da
yapmıştır. Bu durum Devrim’in 12 Mart’a giden süreçte itici bir rol üstlenmesine de neden
olmuştur.
Yön ve Devrim’i iki ayrı hareket olarak ele almak doğru olmamakla birlikte aslında tam bir
benzerlik de söz konusu değildir. Her şeyden önce Devrim, Yön dergisindeki çaba ve
arayıştan farklılaşan bir döneme ve sürece tekabül etmektedir. Buna rağmen Yön-Devrim
hareketi olarak literatüre geçen bir kullanım söz konusudur.
Bu bildiri de Yön ve Devrim dergisinin Türk düşünce dünyasında nerede durduğu, nasıl
değerlendirildiği ortaya konulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yön, Devrim, Kemalizm, Sosyalizm.
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ABSTRACT
Yön and Devrim were two important journals that marked the Turkish world of thought. Yön,
which was released between the years 1961-67 as 222 issues, served as a platform to spread
socialist ideas and create socialist cadres; and Devrim, which was released between 1969-71
as 79 issues, was aimed at establishing a socialist power by going on the same path that was
opened previously by Yön.
The results of the 1961 elections led to the publication of Yön Journal, and the 1969 elections
were the result of the publication of Devrim Journal. In both elections, the parties that were
the heirs of Democratic Party received the most votes. For this reason, Yön and Devrim used
concepts such as “Good Democracy” to show the drawbacks of the parliamentary system in
underdeveloped countries.
Yön believed that Kemalism, which they developed by making use of Marxism, would solve
the economic depression by taking the country to socialism, and in this way, solve all social
and political issues. Yön, which thought that the only organized force to lead this system was
the “Fit Forces” that consisted of soldiers and civilian intellectuals, tried to gather them
around their own ideas. Devrim, did not aim to discuss and disseminate socialist ideas to the
public as was done in Yön, but tried to put forward an action call and program. For this
reason, the cadre of writers, the audience addressed, and the discourse were also different.
The more Yön was open to criticism and free thought, the more closed was the Devrim to
ideas that were against purpose.
Both magazines were mostly read by soldiers, partly bureaucrats and parliamentarians,
academicians, teachers and revolutionary young people at universities. This mass also evoked
the “Revolutionary Army Power” that was formulated by Avcıoğlu. Devrim also spread
propaganda with short articles from time to time under the title of “Revolutionary Army
Power Statement”. This also caused that Devrim took a driving role in the process that lead up
to March 12th.
Although it is not right to consider Yön and Devrim as two separate movements, there is no
complete resemblance. First of all, Devrim corresponds to a period and process that differs
from the efforts and quest in Yön. However, there is a use that is mentioned in the literature as
the Yön-Devrim Movement.
In this paper, the purpose is to explain where Yön and Devrim Journals stood in the Turkish
world of thought and how they were evaluated.
Keywords: Yön, Devrim, Kemalism, Socialism,
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MAKRO TARİH ÇALIŞMASINA BİR ÖRNEK: TÜRKİYE’NİN DÜZENİ DÜNBUGÜN-YARIN
AN EXAMPLE FOR MACRO HISTORY WORKS: TÜRKİYE’NİN DÜZENİ DÜNBUGÜN-YARIN (THE ORDER OF TURKEY, YESTERDAY-TODAY-TOMORROW)
Dr. Tülay GENCER
Bitlis Eren Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Bitlis
ÖZET
Doğan Avcıoğlu neredeyse tüm hayatını Türkiye’nin kalkınması sorununun çözümüne adamış
bir aydındır. Türkiye’nin Düzeni Dün-Bugün-Yarın adlı kitabı da “nasıl kalkınacağız?”
sorusundan hareketle yazılmıştır. Avcıoğlu bu kitabı üç sandık kitap, binlerce makale, dosya
vb. ile Dragos’taki evinin odasına kapanarak yaklaşık iki buçuk yılda yazmıştır. Türkiye’nin
Düzeni Dün-Bugün-Yarın, Avcıoğlu’nun Yön dergisi birikimi ve deneyimine dayanan bir
başyapıttır. Bu başyapıtta Avcıoğlu makro bir perspektifle geçmişe yönelmiş ve geleceği de
analizine dâhil ederek önerdiği kalkınma programıyla bir devrim stratejisi ortaya koymuştur.
1968 yılının Aralık ayında basılan ve 1969 yılında Yunus Nadi Armağanı'nı kazanan kitap,
edebiyat eserlerini geride bırakarak o yılın en çok okunan kitabı olmayı başarmıştır. Hem
kendi döneminde ve hem de sonrasında çok satılmış, okunmuş ve yeni baskıları yapılmış ve
alanında temel bir başvuru kitabı olmuştur.
Türkiye’nin Düzeni bütüncül tarihsel-sosyolojik perspektifi ile çığır açıcı bir sosyal bilim
çalışması niteliğindedir. Farklı disiplinlerin verilerini sentezleyen çalışma sosyal bilimlerde
akademik dünyanın alışık olmadığı teorik ve yöntemsel bir tutuma sahiptir. Kitabın makro
perspektifi toplumun mevcut sorunlarının tespiti ve çözümünde dün-bugün-yarın
diyalektiğinin yapıcı bir rol oynayabileceğini ortaya koymuştur. Türkiye’nin Düzeni’nde
tarihsel süreç, Selçuklulardan başlayarak 1970’li yılların ortasına kadar ekonomik bir
perspektiften ele alınmıştır. Osmanlı-Türk modernleşmesi bağlamında geri kalmışlığın, Batı
etkisi ile 16. yüzyıldan itibaren başlayan bir süreç olduğuna dikkat çekilmiştir. Avcıoğlu’na
göre Türkiye’nin kalkınamamasında iç dinamiklerden ziyade dış dinamikler belirleyici
olmuştur.
Batı’da sömürge yağmaları ve üretim teknolojisindeki gelişme, hem feodal devleti hem
tüccarı zengin ederek kendiliğinden bir işbirliği ortaya çıkarırken Osmanlıda merkezi devletin
çöküşü, derebeyleri ve zorba vali tipini ortaya çıkarmıştır. 1726'da valilerin kendi
vilayetlerinden seçilmesi, halk ve devletin derebeylik düzeni karşısında kaldığı “Ayanlar
Rejimi” devrini başlatmıştır. Bu nedenle Avcıoğlu, “Sened-i İttifak”ı “eşkıyalığın
meşrulaştırılması” olarak görmüştür.
Bundan sonraki süreç, serbest ticaret şartlarını hazırlayan 1838 Antlaşması ve 1839 Tanzimat
Fermanı ile devam etmiş ve Batı kapitalizmi yararına kurulan açık pazar düzeninin gerekli
kıldığı idari, mali vb. reformlar yapılmıştır. Böylece Batı kapitalizmi, Türkiye'deki Rum ve

3 - 5 Nisan 2020

KONGRE ÖZET KİTABI

www.gapzirvesi.org

59

2020
GAZİANTEP

5. Uluslararası GAP SOSYAL BİLİMLER Kongresi

Ermenilere imtiyazlı bir durum sağlamış ve Türkiye’yi ise sömürgeleştirmiştir. Dolayısıyla
Tanzimat ile sömürge ve yarı-sömürge haline getirilen Avrupa dışı ülkelerde görülen cinsten
bir batılılaşma ve bir uydulaşma hareketi başlamıştır. Fakat emperyalizm, prekapitalist düzeni
ancak kendi çıkarı gerektirdiği ölçüde yıkmış, bunun dışında prekapitalist düzenin bütün
unsurlarını, kendi mevkiini güçlendirmesi için, bilinçli olarak desteklemiştir. Öyle ki Kurtuluş
Savaşı günlerinde İstanbul ve İzmir’in kompradorları ve Anadolu eşrafı büyük devletlerin
himayesine rıza göstermiş, bu durum ancak işgalcilerin Türkleri yok etmeye ve mallarına el
koymaya başlamasıyla değişerek eşrafın öncülüğünde bir mukavemete yol açmıştır.
Avcıoğlu’na göre Kurtuluş Savaşı’nın böyle bir toplumsal temele dayanması, milliyetçidevrimci kadroyu, dayandığı güçler aleyhine harekete geçirmiş fakat eşraf demirperdesini
kırmaya gücü yetmemiştir. Cumhuriyet'in devrimci döneminin, 1945'ten sonra kapandığını
düşünen Avcıoğlu, özellikle 1950'den sonraki Demokrat Parti döneminde Türkiye’nin tam bir
Amerikan uydusu haline geldiğine inanmaktadır.
Avcıoğlu’na göre Türkiye, milli gelir düzeyi düşük ve fakir olduğu için değil, kaynaklarını
kötü kullandığı için kalkınamamaktadır. Kalkınmanın her şeyden önce bir yeniden düzenleme
(reorganizasyon) sorunu olduğunu düşünen Avcıoğlu, kalkınmada izlenebilecek üç yolu şu
şekilde sıralamıştır:
1 - Komünist kalkınma yolu.
2 - Amerikan tipi, yabancı sermayeye ve özel sektöre dayanan kalkınma yolu.
3. Prof. Oscar Lange'nin “Milli devrimci kalkınma yolu” dediği devletçi kalkınma yolu.
Avcıoğlu’na göre Türkiye, “milli devrimci kalkınma yolu” denen üçüncü yola girmek
zorundadır fakat aslında Türkiye'nin kalkınma davasındaki ilk engel, tutucular koalisyonunun
varlığıdır. Bir başka deyişle temel sorun politiktir.
Bu bildiride amaçlanan Türkiye’nin Düzeni’nde kalkınma sorununun makro tarihsel
perspektife nasıl ele alındığını analiz etmektir.
Anahtar Kelimeler: Doğan Avcıoğlu, Türkiye’nin Düzeni Dün-Bugün-Yarın, Kalkınma.

ABSTRACT
Doğan Avcıoğlu was an intellectual who had devoted almost his entire life to the solution of
Turkey’s developmental problems. His book “Türkiye’nin Düzeni Dün-Bugün-Yarın” was
written based on the question “How are we going to develop?” Avcıoğlu wrote this book in
about two and a half years by closing into a room in his house in Dragos with three crates full
of books, thousands of articles, and files, etc. Türkiye’nin Düzeni Dün-Bugün-Yarın is a
masterpiece based on the accumulation and experience of Avcıoğlu in Yön Journal. In this
masterpiece, Avcıoğlu was directed to the past with a macro perspective, and put forward a
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revolutionary strategy with his proposed development program by including the future in his
analyses.
The book, which was published in December 1968, and which won the Yunus Nadi Award in
1969, was the most read book of the year, surpassing other works of literature. It was sold a
lot, read and printed, and became a basic reference book in its field both in his own period and
after he passed away.
Türkiye’nin Düzeni has the quality of being a groundbreaking social science study with a
holistic historical-sociological perspective. The book, which synthesized the data of different
disciplines, had a theoretical and methodical attitude that the academic world was not
accustomed to in social sciences. The macro perspective of the book revealed that the
“yesterday-today-tomorrow dialect” could play a constructive role in the detection and
resolution of the current problems of the society. Türkiye’nin Düzeni, the historical process
was dealt with from an economic perspective starting with the Seljukians until the mid-1970s.
It was noted that the left-back status in the context of Ottoman-Turkish modernization, was a
process that started as of the 16th Century with Western influence. According to Avcıoğlu,
rather than internal dynamics, external dynamics were decisive in Turkey’s inability to
develop.
Although the colonial looting and development in manufacturing technology in the West
revealed a spontaneous cooperation by enriching both the feudal state and the tradesmen, it
led to the collapse of the central state in the Ottoman Empire, and the emergence of the type
of a tyrant governor and feudal lords. The election of governors from their own provinces
started the era of the “Regime of the Feudal Lords” in 1726, where the people and the state
faced the order of feudalism. For this reason, Avcıoğlu considered the “Sened-i Ittifak” as “the
legitimacy of banditry”.
The following process continued with the Treaty of 1838 and the Regulation of Tanzimat in
1839, which prepared the terms of free trade; and the administrative, financial and similar
reforms were realized to enhance the open market order that was established for the benefit of
Western Capitalism. In this way, Western Capitalism provided a privileged situation for the
Greeks and Armenians in Turkey, and colonized Turkey. For this reason, a westernization and
satellization movement, similar to that seen in non-European countries, which were colonized
and semi-colonized, started with the Regulation of Tanzimat. However, imperialism only
destroyed the precapitalistic order to the extent it required for its own benefit, and consciously
supported all the elements of the precapitalistic order to strengthen its own position. So much
so that in the days of the Independence War, the compradors in Istanbul and Izmir and the
Anatolian Gentry consented to the patronage of the great states. This changed only when the
occupiers began to destroy the Turks and confiscate their goods, and a resistance began under
the leadership of the same Gentry.
According to Avcıoğlu, the Independence War being based on such a social basis mobilized
the nationalist-revolutionary staff against the forces on which it was based; however, it was
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not able to break the iron curtain of the gentry. Avcıoğlu, who thought that the revolutionary
period of the Republic was closed after 1945, believed that Turkey became a complete
American satellite, especially in the Democratic Party period after 1950.
According to Avcıoğlu, Turkey the reason why cannot develop was not that its national
income level is low and poor, but because it misuses its resources. Avcıoğlu, who thought that
development was a reorganization problem above all, outlined three paths to follow in the
development as follows:
1- Communist development path.
2- American-type development path based on foreign capital and private sector.
3- The statistic development path, which Prof. Oscar Lange called as “The National
Revolutionary Development Path”.
According to Avcıoğlu, Turkey must enter the third path called the “The National
Revolutionary Development Path”; however, in fact, the first obstacle in the development of
Turkey is the presence of a coalition of conservatives. In other words, the main problem is
political.
The aim of this article is to analyze how the development problem was handled in Turkey
from a macro historical perspective in Türkiye’nin Düzeni.
Keywords: Doğan Avcıoğlu, Türkiye’nin Düzeni Dün-Bugün-Yarın, Development.
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ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME TEZLİ
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK HİZMETLERE
İLİŞKİN BEKLENTİ VE MEMNUNİYET DÜZEYİ’Nİ BELİRLEMEYE YÖNELİK
BİR ARAŞTIRMA
THE EXPECTATION AND SATISFACTION LEVELS OF THE STUDENT AT (WITH
THESIS) MASTERS BUSINESS ADMINISTRATION OF INSTITUTE OF SOCIAL
SCIENCES ÇUKUROVA UNIVERSITY WITH RESPECT TO ACADEMIC SERVICES
Özgü ÖZGÜR
Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Seyhan, Adana

ÖZET
Son yıllarda artan üniversite sayısından dolayı öğrenciler akademide, akademisyen olarak
ilerleyecekleri süreçleri göz önüne aldıklarında, yüksek lisans için üniversite tercihi
konusunda seçiçi davranmaktadırlar. Bugün birçok üniversite tezli yüksek lisans programını
yürütmektedir ve bu tezli yüksek lisans programlarının eğitim kalitesi, verimliliği vb.
konularının iyileştirilebilmesi ve geliştirilebilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle
yüksek lisans eğitimlerinin, lisans eğitimlerine göre daha çok kişisel tercihe ve isteğe bağlı
olmasından kaynaklı olarak öğrencilerin üniversite tercihlerini birçok sebep etkilemektedir.
Bu tercih etme sebeplerinin en başında olan öğrencilere sunulan eğitim ve hizmet kalitesi
algısının sıklıkla ölçülmesi gerekmektedir. Ölçülen kalite algılarına göre gerekli
iyileştirmelerin yapılması beklenmektedir. Bu çalışma, araştırma sonrasında ise enstitülerin
ölçmek zorunda kalacakları algılar ile ilgili çalışmalara bir katkı sağlayabilmesi açısından
önemlidir. Bu araştırma çalışması, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme
Tezli Yüksek Lisans Programında öğrenim gören öğrencilerin enstitü, yüksek lisans eğitimi
ve öğretim görevlilerinden memnuniyetlerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çukurova
Üniverisitesi’ne bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün İşletme Tezli Yüksek lisans programında
eğitim almakta olan öğrencilerin detaylı olarak eğitim müfredatları, eğitim için altyapı
uygunluğu, akademik hizmetler ve ilişkiler, danışmanlık ve rehberlik hizmetleri ve
öğrencilerin sosyal çevreleri boyutlarında sunulan hizmetlere ilişkin beklenti ve memnuniyet
düzeylerini, öğrenci görüşlerine dayalı olarak, saptamak ve karşılaştırmaktadır. Bu çalışma,
tezli yüksek lisans programında eğitim gören öğrenciler üzerinden keşifsel bir araştırma
olarak gerçekleştirilmiştir. Keşifsel çalışma sürecinde ve mülakat sonrasında rapor hazırlama
sürecinin daha verimli geçmesi açısından mülakatlar katılımcı izni ile ses kaydına alınmıştır.
Mülakatların ses kayıtları üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Mülakat sürecinde, çalışma
konusu yükseköğretim kurumunda sosyal bilimler enstitüsünün işletme tezli yüksek lisans
programının hizmet kalitesi ölçülmesi baz alındığı için bu beklentileri ve memnuniyetler 4 alt
boyutta ölçülecektir. Sosyal Bilimler Enstitüsü İdari Yönetimi, Eğitim Müfredatı, Öğretim
Görevlileri ve Sosyal Çevredir. Mülakat sürecinde araştırmanın evrenini oluşturan 2019-2020
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eğitim-öğretim yılında işletme tezli yüksek lisans öğrenimi gören toplam öğrenci sayısı 50
olarak belirlenmiştir.
Tamsayım yapma olanağımızın yüksek olmasına karşın tüm
öğrencilerin eğitime aktif bir katılım göstermemesinden dolayı araştırma için 10 kişi kota
örnekleme ile seçilmiştir. Çalışmanın hedefi 10 kişilik derinlemesine mülakat ile memnuniyet
düzeylerini inceleyen bir araştırmadır. Araştırmanın hedef kitlesi işletme tezli yüksek lisans
öğrencileri arasından 8 ders döneminden 2 tez döneminden öğrenci seçerek derinlemesine
mülakat ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaya kapsamlı olarak bakıldığında Çukurova
Üniversitesi’ne bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme Tezli Yüksek Lisans Programında
eğitim gören öğrencilerin üniversitesnin sağladığı akademik hizmetlere ilişkin beklenti ve
memnuniyet düzeylerini belirlemektir. Araştırmanın evreni, Çukurova Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü’ndeki İşletme Tezli Yüksek Lisans Programında eğitim görmekte olan
öğrencilerinden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında araştırmacı, araştırmanın amacına
benzer nitelik taşıyan diğer çalışmalardaki sorular geliştirilerek “Derinlemesine Mülakat
Soruları” kullanılmıştır. Elde edilen verilere dayalı olarak nitel sonuçlar aktarılmıştır.
Araştırmanın sonunda öğrencilerin beklenti düzeylerinin ve memnuniyet düzeyleri
belirlenmiştir. Çalışmamız sadece akademik amaçlı olup, hiçbir ticari amacı bulunmamaktadır
ve gizlilik esas alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: yüksek lisans, yüksek lisansta akademik kalite, öğrenci memnuniyeti,
öğrenci beklentileri, eğitim kalitesi, hizmet kalitesi

ABSTRACT
Due to the increasing number of universities in recent years, students are selective in their
choice of university for the master's degree, considering the processes they will progress as
academicians. Today, many universities master's programs and the quality of education,
efficiency, etc. of these master's programs. Studies are carried out in order to improve and
develop their subjects. Due to the fact that especially graduate education is more personal and
optional than undergraduate education, many reasons affect the university preferences of
students. The perception of education and service quality offered to students, who are among
the leading reasons for these preferences, should be frequently measured. Necessary
improvements are expected according to the measured quality perceptions. This study is
important in terms of contributing to the studies related to the perceptions that institutes will
have to measure after the research. This research study was carried out to examine the
satisfaction of students studying in Çukurova University, Institute of Social Sciences, Master
of Business Administration from the institute, graduate education and faculty. The level of
education and curriculum of the students studying in the Graduate School of Social Sciences
Institute of Çukurova University, in terms of educational curricula, infrastructure suitability
for education, academic services and relations, counseling and guidance services, and the
expectations and satisfaction levels of the students in the social environment dimensions,
based on student views, identify and compare. This study was carried out as an exploratory
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research on students studying in the master's program. Interviews were recorded with the
permission of the participant in order to make the report preparation process more efficient
during the exploratory study process and after the interview. Voice recordings of the
interviews will not be shared with third parties. In the interview process, these expectations
and satisfaction will be measured in 4 sub-dimensions, as the subject of study is based on
measuring the service quality of the graduate program of the social sciences institute at the
higher education institution; Institute of Social Sciences Administrative Management,
Education Curriculum, Instructors and Social Environment. The total number of students
studying for a master's degree in business administration in the 2019-2020 academic year,
which constitutes the universe of the research, was determined as 50. Despite the high
possibility of a total, 10 students were selected for the study by quota sampling since all
students did not participate actively in education. The aim of the study is a research that
examines satisfaction examinations with an in-depth interview of 10 people. The target
audience of the research was carried out with an in-depth interview by choosing students from
8 graduate semesters and 2 thesis semesters. As comprehensive view of this study; The
purpose of the this study was to determine the expectation and satisfaction levels of the
students of MBA at Institute of Social Sciences at Çukurova University with regard to
academic services delivered by the university and this study is an exploratory research. The
population of the study consisted of the students of MBA (with Thesis) at Institute of Social
Sciences at Çukurova University. The data of the study were gathered through administration
of the “Depth Interview Questions” questionnaire developed by the researches. Qualitative
data of students’ views were determined by depending on the data obtained. At the end of the
study determined that expectation and satisfaction levels of the students. This study is for
academic purposes only without any commercial purpose.
Keywords: master, academic quality in master, student satisfaction, student expectations,
education quality, service quality
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AV VE AVCILIK FAALİYETLERİNİN URARTU SANATINDAKİ YANSIMALARI
VE ETKİLEŞİMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
AN EVALUATİON ON THE REFLECTİONS AND INTERACTIONS OF HUNT AND
HUNTİNG ACTİVİTİES İN THE URARTİAN ART
Sefa KÖSE
Yüksek lisans Öğrencisi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Protohistorya ve Ön
Asya Arkeolojisi Bilim Dalı
Tugay GEZEN
Doktora Öğrencisi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klasik Arkeoloji Bilim
Dalı
Uğur DÜNDAR
Yüksek lisans Öğrencisi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klasik Arkeoloji

ÖZET
MÖ 9. yüzyılda devlet kimliğini kazanıp tarih sahnesine hızlı bir giriş yapan Urartu
Devletinin başkenti, Asurluların "Nairi'nin Yukarı Denizi" diye bahsettikleri, bugün Van
gölünün doğu kıyısında yer alan Tuşpa kentiydi. Urartular; en parlak dönemlerinde ( MÖ 8-7.
yy ) günümüz Doğu Anadolu bölgesi, Kuzeybatı İran, Irak’ın küçük bir bölümü ile kuzeyde
Aras Vadisi’ne kadar olan bölgeye hükmetmekteydi. Urartular, devletin temellerinin atıldığı
beylikler döneminden süregelen zaman boyunca demiri yaygın şekilde ve büyük bir ustalıkla
kullanmışlardır. Bu durum; sosyo-ekonomik dinamikleri güçlendirmekle birlikte, ‘‘Merkezi
Devlet Sistemine Geçiş’’ sürecinde son derece etkin bir rol oynamıştır.
Devlet statüsüne geçmesi ile birlikte; demirin, silah yapımında yoğun olarak kullanıldığı
görülmektedir. Yoğun silah üretimi; özünde krallığın iç ve dış tehditlerden korunması ile
bağlantılı olsa da, bu teçhizatlar aynı zamanda avcılık faaliyetlerinde de kullanılmış olmalıdır.
Yaşanılan coğrafyayla ilişkili olarak; Urartuların temel geçim kaynağının tarım ve
hayvancılıktır. Ancak burada azımsanamayacak ölçüde avcılık faaliyetlerinin de yapıldığını
söylenebilir.
Urartu avcılığına ait bilgilere; dönemin tasvirli eserleri, duvar resimleri ve avda kullanıldığını
tahmin edilen silahlardan ulaşılmaktadır. Bu bağlamda elde edilen bütün bilgiler derlenip,
özellikle bizlere görsel veri sağlayan tasvirli eserlerden elde edilen çizimler üzerinde
renklendirme çalışması yaparak görselliğin ön plana çıktığı, öz bilgilerin paylaşıldığı, net ve
akılda kalıcı bir sunum ile zihinlerde ki soru işaretlerinin giderileceği bir çalışma metodolojisi
uygulamaktayız. Bu kapsamda Urartu av sahneleri işlenirken aynı zamanda çağdaş
uygarlıklarla karşılaştırma yapılması konunun açıklığa kavuşturulabilmesi için etkin bir rol
oynayacaktır. Yapılacak olan literatür taramasında Geç Hitit kent devletlerinin ve Asur
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devletinin sanatındaki avcılık ile ilişkili tasvirler ve arkeolojik veriler irdelenerek analojik bir
sonuç hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Urartu Devleti, Urartu Sanatı, Urartu’da Avcılık,
Devletleri, Asur’da Avcılık, Avlanma Faaliyetleri

Geç Hitit Kent

ABSTRACT
The capital of the Urartu state, which gained a state identity and made a rapid entry into the
history scene in the 9 th century BC, was the city of Tuspa, which is called the ‘ Upper Sea of
Nairi ’’ which is located on the east coast of Van Lake. The Urartians ruled the region of
present-day Eastern Anatolia, nortwestern Iran,a small part of Iraq and region up to the Aras
valley in the North during the brightest periods ( 8-7 th century BC ) The Urartians used iron
widely and with great skill throughout the period of the seigniory when the foundations of the
state were laid. This situation played on extremely active role in the ‘ Transition ‘ to the
central state system ‘’ process while strengtheing socio-economic dynamics.
It was observed that iron was used extensively in the making of weapons ofter it became a
state. Although intensive weapon production is essentially linked to the protection of the
kingdom from internal and extarnal threats, these equipment should also have been used in
hunting activities. The main source of livelihood of the Urartians in the relation to the
geography lived is agriculture and animal husbandry. However it can be said that hunting
activities are a great extent o here.
Urartu hunting information can be accessed from the depicted works of the period from the
murals and the weapons estimated to be used in hunting in this context. We apply a
methodology to campile all the informations obtained and in particular a clear and memorable
presentation where the visual information comes to the fare and the questions marks in the
minds will be reomoved by making coloring Works on the drawings obtained from the
illustrates workd that provide visual data tous. While compensating fort he hunting scenes
comparison with contemporary civilizations. Will play an active role in clarifying the issue. İn
the literatüre rewiew to be made an analogical results in aimed by examining the depictions
and archaeological data related to hunting in the art of the late hittite city states and the
Assyrion state.
Key Words: Urartu State, Urartion Art, Hunting in Urartu, Late Hitit City States, Hunting in
Assyria, Hunting Activities
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İMAMİYYE ŞİASINDA MERCİ-İ TAKLİD VE VELAYET-İ FAKİH NAZARİYESİ
Dr. Öğretim Üyesi EKREM UYSAL
Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam ve
Mezhepler Tarihi Anabilim Dalı
ÖZET
Onbirinci imam Hasan b. Ali el-Askerî’nin 260/874 yılındaki vefatıyla birlikte gaybet
döneminin başlaması ve Muhammed Mehdi el-Muntazar’ın asırlar geçmesine rağmen hala
gaybet dönemini bitirip geri dönmemesi İmamiyye Şiasını bazı çözümler aramaya
sevketmiştir. Şiî düşünce yapısına göre imamın zekat toplama, cihad ilan etme, şer’î
hükümleri uygulama gibi yetki ve sorumlulukları vekalet/velayet yoluyla fakihlere
devredilmiştir. Buna rağmen yine de fakihlerin meşru devlet otoritesindeki yetkinliklerini
arttırmak ve pekiştirmek amacıyla kimi zaman bir takım teoriler geliştirilmiştir.
Bu teorilerden bir tanesi de Merci-i Taklid nazariyesini ortaya koymaları olmuştur. Sözlükte
“taklid için müracaat edilecek kişi” manasına gelen ve İmamiyye Şiası tarafından 18.yüzyılın
sonlarından itibaren Fıkıh usulü ekolü tarafından ictihad mertebesinde bulunan en yetkili
ayetullah için kullanılan bir unvanı ifade etmektedir. Bu nazariyeyi tarihsel olarak Kuleynî
(329/941)’ye kadar dayandıranlar olsa da bunun temellerinin 18. Yüzyılda Behbehanî ile
atıldığı, ilk Merci-i Taklidin ise Şeyh Muhammed en-Necefî (1850) olduğu kabul edilmiştir.
Bu nazariye sonucunda sosyal açıdan Şiîler doğal olarak “Merci-i Taklid” ve “mukallid”
olmak üzere iki tabakaya ayrılmışlardır.
Daha sonra İran’ın resmi mezhebi olan imamiyye şiasındaki imamet inancının değişimini
ortaya koymak üzere ilk defa Molla Ahmed en-Nerakî (1829) tarafından dile getirilen ve
1970’li yıllarda Ayetullah Humeynî tarafından (1989) sistemleştirilerek 1979 devrimi sonrası
anayasal zeminde yer bulan yeni siyasi düşünceyle birlikte ülkenin egemenlik ve meşruiyet
yapısını yeniden şekillendiren “Velayet-i Fakih” nazariyesi ortaya konulmuştur. Aslında
“fakihin tasarruf yetkisi” anlamında kullanılsa da siyasi bağlamda fakihin yönetim bilgisini
ifade etmektedir. Humeynî’ye göre velayet yetkisine sahip olanlar bu görevi gaybet dönemine
kadar resulullah ve imamlar; bu dönemden sonrasında ise fakihler üstlenmiştir. Ancak
resulullah ve imamların velayeti “tekvini” iken fukahanın “itibarî” olup “devlet ve hükümet
idaresi” görevini ifade etmektedir. Bu yönüyle aralarında makam farkı bulunmaktadır.
Bu çalışmamızda İmamiyye Şiasındaki siyasi düşüncede köklü değişimlere sebep olan
“Merci-i Taklid” ve “Velayet-i Fakih” nazariyeleri tarihi seyir içerisinde incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: İmamiyye Şiası, Merci-i Taklid, Velayet-i Fakih
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ŞİA’NIN POLİTİK OLARAK EHL-İ SÜNNET’E OLAN ETKİSİ
POLITICAL EFFECT OF SHIA ON AHL-I SUNNAH
Dr. Öğretim Üyesi EKREM UYSAL

Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam ve
Mezhepler Tarihi Anabilim Dalı

ÖZET
Toplumların sahip oldukları sosyal, siyasal ve kültürel değerler, onların inançlarını da
etkilemektedir. İslam’ın zaman içerisinde geniş coğrafyalara yayılması, onun farklı kültür ve
inançlara sahip topluluklarla karşılaşması, değişik görüşlerin ortaya çıkmasına neden
olmuştur. Bu doğrultuda dini inanç ve esasların farklı algılanması değişik mezhep veya
düşünce ekollerinin zuhur etmesinde etkin bir rol oynamıştır.
Bununla birlikte ister toplumun isterse toplumu oluşturan bireylerin hayatını etkileyen en
önemli unsurlardan birisi hiç şüphesiz aidiyetlik duygusudur. Zira bu duyguya sahip olanlar
dışarıdan gelecek her türlü tehlike veya zorluklara karşı korunduklarına inanarak mutlak bir
otoriteye bağlanmayı daha uygun görmektedirler. Bunun en güzel örneğini mezhepler ortaya
koymuştur. Çünkü bu durum hem bireyi hem de toplumu etkileme özelliklerine sahip
mezheplerin toplumsal zeminde aktif rol oynamalarına neden olmaktadır.
Özellikle Rasulullah’ın vefatından sonra ashab arasında ortaya çıkan hilafet meselesi ve
bunun kime ait olması gerektiği konuları bu durumların en tipik örneklerinden birisi olarak
karşımıza çıkmaktadır. Şiî düşünceye göre özellikle Maide suresinin 67. ayeti, “Gadir-i Hum
olayı” ve “Kırtas Hadisesi” peygamberden sonra Ali’nin halife olması gerektiğini açıkça
göstermekle birlikte ashab Ebubekir’e biat etmiş ve naslara aykırı davranmıştır. Ayrıca hilafet
itikâdî bir mesele olup halife seçilecek kişi nasla tayin edilmiştir. Ancak Ehl-i Sünnet
paradigmasına göre hilafet itikâdî değil idari bir mesele olup makamına geçecek kişiler
seçimle belirlenmektedir. Bu konuda bağlayıcı herhangi bir nas bulunmayıp Şia’nın öne
sürdüğü iddiaları kabul etmek mümkün değildir. Şayet Şia’nın iddia ettiği gibi bir durum
olsaydı bütün ashabın Ebubekir’e biat ederek onu halife seçmesi naslara aykırı
davrandıklarını ortaya koymuş olacaktı. Ancak bütün ashabın bu şekilde davranarak açıkça
naslara aykırı davranması aklen, naklen ve sosyal gerçeklik yönüyle kabul edilecek bir durum
değildir. Aynı şekilde bizzat Ali’nin dahi kendisinden önceki ilk üç halifeye biat etmiş olması
ve bu konuda herhangi bir itirazda bulunmaması olayın nasıl anlaşılması gerektiğini ortaya
koymaktadır.
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Genel olarak İslam mezhepleri tarihinde ilk dönemlerden itibaren farklı düşüncelere sahip
olan Şia ve Ehl-i sünnet ekolü, birçok gelişim ve değişime sebep olmuştur. Buradan hareketle
ortaya çıkan farklı düşünceler sonraki dönemlerde konuyu sosyal ve siyasal alana taşımıştır.
Bu çalışmamızda mezhebin tanımı ve mezheplerin ortaya çıkış sebepleri; siyasi ve itikâdî bir
mezhep olan Şia’nın doğuşuna etki eden nedenler; hilafet meselesi ve Şia’nın politik olarak
Ehl-i Sünnet’e olan etkisi ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Şia, Ehl-i Sünnet, Hilafet, Politik Düşünce.

ABSTRACT
Social, political and cultural values that societies possess affect their beliefs as well. The fact
that Islam spread to wide geographies over time, and encountered with communities of
different cultures and beliefs led to the emergence of different views. Accordingly, different
perception of religious beliefs and principles played an active role in the emergence of
different schools of sects or ideas.
One of the most important factors affecting the life of the society or the individuals that make
up the society is undoubtedly the sense of belonging. Because those who have this feeling
believe that it is more appropriate to be connected to an absolute authority by believing that
they are protected against all kinds of dangers or difficulties. The sects showed the best
example of this. The reason for this is that the situation causes the sects that have the
characteristics of affecting both the individual and the society to play an active role in the
social base.
Especially, after the death of Prophet of Allah, the issue of caliphate between the Companions
and about whom it should belong to appears to be one of the most typical examples of these
situations. According to the Shiite opinion, especially the 67 th verse of Surah Al-Ma’idah,
Gadir-i Hum incident and "Kırtas Incident" clearly showed that Ali should have become the
caliph after the prophet, but the companions were very insistent on paying allegiance to Abubakr and acted against the basic rules. Also, caliphate is a matter of faith; however, the caliph
was chosen by means of certain rules. Nevertheless, according to Ahl-i Sunnah paradigm, the
caliphate is not a matter of faith, but an administrative issue, and the person who will go to the
power is determined by election. It is not possible to accept the allegations made by the Shia
since there is not anything binding in the certain rules with this regard. If there was a situation
as Shia claimed, all the companions would have demonstrated how it was against the
allegiance of Abu-bakr to choose him as a caliph. However, it is not acceptable for all
companions to act in this way and behave openly in terms of reason, understanding and social
reality. Likewise, even Ali himself personally obeyed the first three caliphs before him and
did not make any objection on this matter reveals how the event should be understood.
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In general, Shia and Ahl-I Sunnah Schools, which have had different views from each other
since its first years in Islamic Sects History, have led to a number of development and
changes. The different views emerging from this point conveyed the issue to social and
political realms in the following periods. In this study, the description of sect and the reasons
of the emergence of sects and the reasons leading the emergence of Shia, which is both a
political and belief related sect, the issue of caliphate and the effect of Shia will be
investigated.
Key Words: Shia, Ahl-i Sunnah, Caliphate, Political Thought
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KONTROL ODAĞI İLE DEPRESYON DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE STRESLE
BAŞETME STRATEJİLERİNİN VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİNİN ARACI
ROLÜNÜN İNCELENMESİ
EXAMİNİNG THE MEDİATİNG ROLE OF COPİNG STRATEGİES AND FUTURE TİME
EXPECTATİON İN THE RELATİONSHİP BETWEEN LOCUS OF CONTROL AND
DEPRESSİON LEVEL
Araş. Gör. Ezgi KAŞDARMA
Erzurum Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
Araş. Gör. Adem KANTAR
Erzurum Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

ÖZET
Kontrol odağı, öznel yaşantıların sonuçları üzerinde kişinin kendi kontrolünün mü,
yoksa kendisi dışındaki bir takım faktörlerin kontrolünün mü olduğuna dair sahip olunan
inanç olarak tanımlanabilir (Rotter, 1966). Deneyimlerinin sonuçlarını kişinin kendi
davranışları ile açıklaması yönündeki eğilim, “içsel kontrol odağı” olarak
adlandırılmaktadır. Deneyimlerin şans, kader, diğer kişiler gibi bir takım çevresel
unsurlarla açıklanması yönündeki eğilim ise “dışsal kontrol odağı” olarak
tanımlanmaktadır (Rotter, 1966; 1975). Eğer bireyin yaşantısını olumsuz yönde etkileyen
güçlübir stresör söz konusu değilse, içselkontrol odağına sahip olmanın dışsal kontrol
odağına sahip olmaya göre daha yüksek düzeyde psikolojik iyi oluşla ilişkili olduğunu
ortaya koyan bir çokçalışmayarastlanmaktadır. (Abouserie, 1994; Benassi, Sweeney ve
Dufour, 1988; Brissett ve Nowicki, 1973; Cheng, Cheung, Chio ve Chan, 2013;
Ng, Sorensen ve Eby, 2006; Twenge, Zhang ve Im, 2004).
Literatürde, iki temel baş etme stratejisi tanımlanmıştır. Bunlardan ilki problem odaklı baş
etme stratejisi iken, diğeri duygu odaklı baş etme stratejisidir (Fortes-Ferreira, Peiro,
Gonzalez-Morales ve Martin, 2006). Problem odaklı baş etme stratejisi, problemin
çözümü için yollar aramaya ve en uygun çözümü bulabilmeye karşılık gelmektedir. Bu
nedenle işlevsel bir baş etme stratejisi olarak kabul edilmektedir. Duygu odaklı baş etme
stratejisinde, var olan probleme çözüm aramak yerine öznel duygulara odaklanılması söz
konusudur. Kişinin yaşadığı probleme çözüm bulmasını güçleştirmesinedeniyle duygu
odaklı baş etme stratejisi işlevsel olarak kabul edilmemektedir. Problem odaklı baş etme
stratejisinin kullanımı arttıkça, mesleki memnuniyetin ve iyi olma halinin arttığı (FortesFerreira ve diğerleri, 2006; Rick ve Guppy, 1994), kaygının ve stresin azaldığı (Grossi,
1999; Hobfoll, Dunahoo, Ben-Porath ve Monnier, 1994) gözlenmiştir. Öte yandan duygu
odaklı baş etme stratejisinin kullanımı arttıkça, iyi olma halinin azaldığı (Andersson;2000;
Aryee, Luk, Leung ve Lo, 1999), kaygının ve stresin arttığı (Grossi, 1999; Smari, Arason,
Hafsteinsson ve Ingimarsson, 1997) bulgulanmıştır.
Geçmişteki çalışmalarda, içsel kontrol odağına sahip olma düzeyi arttıkça problem odaklı
başetme stratejisinin kullanımının arttığı, dışsal kontrol odağına sahip olma arttıkç a
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duygu odaklı baş etme stratejisinin kullanımının arttığı gözlenmiştir (Anderson, 1977;
Dijkstra ve Beersma, 2011). Problem odaklı baş etme stratejisi arttıkça geleceğe yönelik
olumlu tutum düzeyinin arttığını rapor eden araştırmalara rastlanmaktadır (Steele, Lauder,
Caperchione ve Anastasi, 2005). Geleceğe yönelik yüksek düzeyde olumlu tutumun ise
psikolojik iyi oluş ile pozitif yönde ilişkili olduğu saptanmıştır(Conversano ve diğerleri,
2010; Eryılmaz, 2011).
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin kontrol odağı ile depresyon düzeyleri
arasındaki ilişkide baş etme stratejilerinin ve de geleceğe yönelik beklentilerin aracı bir
değişken olduğu modelin sınanmasıdır. Araştırma verileri, Erzurumda öğrenim gören, yaşları
18-25 arasında değişen 190 üniversite öğrencisinden toplanmıştır. Çalışmada İçsel ve Dışsal
Kontrol Odağı Ölçeği, Stresle Başa Çıkma Ölçeği, Geleceğe Yönelik Tutumlar Ölçeği,
Sürekli Depresyon Envanteri veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Veriler AMOS
programı ile Yapısal Eşitlik Modellemesi kullanılarak analiz edilmiştir.
Model uyum değerleri iyi düzeyde bulunmuştur (X2/df = 2.19, GFI = .98, AGFI = .91, CFI =
.96, RMSEA = .08). Çalışmanın sonucunda dışsal kontrol odaklılıktaki artışa bağlı olarak
depresyon düzeyinin arttığı ve bu ilişkide stresle baş etmenin ve gelecek beklentisi
değişkenlerinin aracı bir rol oynadığı saptanmıştır. Dışsal kontrol odağındaki artışa (içsel
kontrol odaklı oluştaki azalmaya) bağlı olarak problem odaklı baş etme azalırken, duygu
odaklı baş etme artmaktadır. Problem odaklılıktaki artış, olumlu ve planlı gelecek
beklentilerini artırmakta ve kaygılı gelecek beklentisini azaltmaktadır. Duygu odaklılıktaki
artışın yalnızca planlı gelecek beklentisi üzerinde negatif etkisi söz konusudur. Olumlu
gelecek beklentisi depresyonu azaltırken, kaygılı gelecek beklentisi depresyonu artırmaktadır.
Ayrıca modelde, problem odaklı baş etme ile depresyon arasında negatif, duygu odaklı baş
etme ile depresyon arasında pozitif yönde bir ilişkinin olduğu rapor edilmiştir.
Bulgular bir bütün halinde değerlendirildiğinde, bireylerin dışsal kontrol odaklı oluşlarındaki
artışa bağlı olarak depresyon düzeylerinin arttığı görülmektedir. Bu ilişkide özellikle stresle
baş etme becerilerinin depresyon üzerinde önemli birer aracı etkisi söz konusudur. Dışsal
kontrol odağına sahip olmak, problem odaklı baş etme becerilerini azaltırken, duygu odaklı
baş etme düzeyini artırmaktadır. Sonuç olarak, bireyin problem odaklı düşünme düzeyi
arttıkça olumlu gelecek beklentisi düzeyi de artmaktadır ve bu iki değişkendeki artış
depresyon düzeyini anlamlı olarak azaltmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kontrol Odağı, Problem Odaklı Baş etme, Duygu Odaklı Baş etme,
Depresyon, Geleceğe yönelik Umut

ABSTRACT
The locus of control can be defined as the belief about the individual's control over the results
of subjective experiences or the control of some factors other than himself/herself (Rotter,
1966). The tendency to explain the results of their experiences with their behaviour is called
the "internal locus of control." The tendency to explain experiences with some environmental
factors such as luck, fate, and other similar factors is defined as the "external locus of control"
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(Rotter, 1966; 1975). If there is no powerful stressor that negatively affects the individual's
life, internal locus of control affects psychological well-being positively more than external
locus of control (Abouserie, 1994; Benassi, Sweeney and Dufour, 1988; Brissett and Nowicki,
1973; Cheng, Cheung, Chio & Chan, 2013; Ng, Sorensen & Eby, 2006; Twenge, Zhang &
Im, 2004).
In the literature, two basic coping strategies are defined. While the first one is the problemoriented coping strategy, the other is the emotion-oriented coping strategy (Fortes-Ferreira,
Peiro, Gonzalez-Morales, and Martin, 2006). Problem-oriented coping strategy corresponds to
seeking ways to solve the problem and finding the most appropriate solution. It is, therefore,
considered a functional coping strategy. The emotion-oriented coping strategy focuses on
subjective emotions rather than seeking solutions to the existing problem. An emotionoriented coping strategy is considered unhealthy because it prevents the person from finding a
solution. As the use of problem-oriented coping strategy increases, job satisfaction and wellbeing increase (Fortes-Ferreira et al., 2006; Rick and Guppy, 1994), anxiety and stress
decrease (Grossi, 1999; Hobfoll, Dunahoo, Ben-Porath and Monnier, 1994). On the other
hand, as the use of emotion-oriented coping strategy increases, well-being decreases
(Andersson; 2000; Aryee, Luk, Leung & Lo, 1999), anxiety and stress increase (Grossi, 1999;
Smari, Arason, Hafsteinsson, & Ingimarsson, 1997). In previous studies, it has been observed
that the use of a problem-oriented coping strategy increases as the level of internal locus of
control increases, and the use of emotion-oriented coping strategy increases with the increase
of external locus of control (Anderson, 1977; Dijkstra & Beersma, 2011). The increase in
problem-oriented coping strategy is associated with positive attitudes towards the future
(Steele, Lauder, Caperchione and Anastasi, 2005). Hopeful attitudes towards the future show
a positive effect that increases psychological well-being (Conversano et al., 2010; Eryılmaz,
2011).
This study aimed to examine the mediating role of coping strategies and future time
expectation in the relationship between locus of control and depression level within a model.
The research data were collected from 190 university students in Erzurum, aged between 1825. In the study, the Internal and External Locus of Control Scale, Stress Coping Scale, Future
Attitudes Scale, Depression Inventory were used as data collection tools. The data were
analyzed by using Structural Equation Modeling with AMOS program.
Model fit indices were found to be in good level (X2/df = 2.19, GFI = .98, AGFI = .91, CFI =
.96, RMSEA = .08). As a result of the study, it was demonstrated that the level of depression
increases as the increase in an external locus of control. Coping with stress and future time
expectation plays a mediating role in this relationship. Depending on the increase in the level
of external locus of control (decrease in the internal locus of control), problem-oriented
coping level decreases, while emotion-oriented coping increases. The increase in the level of
problem orientation increases positive and planned future time expectations and reduces
anxious expectations. The increase in the level of emotional focus reduces planned future time
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expectations. While positive future time expectation reduces depression, anxious expectation
increases depression. Besides, the model showed a negative relationship between problemoriented coping and depression and a positive relation between emotion-oriented coping and
depression.
When the findings are evaluated as a whole, it was seen that depression level increase due to
the increase in individuals' external locus of control. In this relationship, especially the ability
to cope with stress has an important mediator effect on depression. Having an external locus
of control decreases problem-oriented coping skills and increases emotion-oriented coping
skills. Consequently, as the individual's problem-oriented coping level increases, the level of
positive future time expectation increases, and the increase in these two variables significantly
decreases the level of depression.
Keywords: Locus of control, Problem Focused Coping, Emotion Focused Coping,
Depression, Hope Toward The Future
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GAYRİSAFİ YURTİÇİ HÂSILA İÇERİSİNDE ÜCRET GELİRLERİNİN HACMİNİ
BELİRLEYEN FAKTÖRLER
FACTORS DETERMINING THE VOLUME OF WAGE INCOME IN THE GROSS
DOMESTIC PRODUCT
Polad ALİYEV
Iğdır Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Suveren Kampusu,
76000, Iğdır
Sertaç HOPOĞLU
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Uluslararası
İşletmecilik ve Ticaret Bölümü, Merkez Kampus, 31200, İskenderun/Hatay
ÖZET
Gelir dağılımı her bir ülkenin gelişim düzeyinin önemli bir göstergesidir. Emek gelirlerinin
oluşum süreci bu bağlamda önemlidir. Çünkü ücretler kendi tabiatı gereği emekle daha çok
ilişkili olduklarından daha çok beşerî özellik taşımaktadır. Türkiye emek faktörü yönünden
zengin bir ülke olmasına rağmen, hayat standartlarının batı ülkelerine göre hayat
standartlarının daha düşük olduğu göz önüne alındığında emek gelirlerinin araştırılması
elzemdir. Emek gelirlerinin mevcut düzeyi ülkedeki istihdam düzeyi başta olmak üzere emek
verimliliği, asgari ücret, gibi birçok göstergenin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Çünkü bu
göstergeler emek piyasasında emek arz ve talebinin dolayısıyla ortalama ücretlerin
oluşmasında önemli rol oynamaktadır. Araştırmamızda ücretlerin gelir yöntemi ile
hesaplanmış Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla (GSYİH) içerisindeki payı ve bu payı etkileyen faktörler
zaman serisi olarak ele alınmış ve nedensellik analizi yapılmıştır. Ana etkenler olarak emek
verimliliği, istihdam, asgari ücret göz önünde bulundurulmuştur. Emek verimliliği etkeni sabit
fiyatlarla üretim yöntemi ile hesaplanmış GSYİH’nın istihdam düzeyine oranı olarak
hesaplanmış, istihdam edilmiş kişibaşına üretilmiş GSYİH olarak belirlenmiştir. Diğer bir
etken olan istihdam düzeyi yıllık istihdam edilenlerin sayısı olarak belirlenmiştir. Üçüncü
etken olan asgari ücret yıllık asgari ücretin o yılın kişibaşı GSYİH’daki payı olarak göz önüne
alınmıştır.
Araştırmalarımız sonucunda değişenlerin birinci farklarında durağan olduğu belirlenmiş ve
vektör hata düzeltme modeli uygulanmıştır, değişenler arasında uzun süreli ilişkilerin olduğu
belirlenmiştir. Daha sonra nedensellik testleri yapılmış her bir bağımsız değişenin ücretler
üzerine etkisi belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Ücretler, Emek verimliliği, Nedensellik testleri, Gelir vergisi
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ABSTRACT
Distribution of income is an important indicator of the level of development of a country.
Formation of wage income is important in this sense. Because wages, by their very nature,
carry more human properties since they are connected more to the labor. Although Turkey is
well-endowed with labor, considering the fact that it has lower life standards compared to the
Western countries makes it necessary to investigate labor income. Current level of labor
income reflects the current status of many indicators such as employment, labor productivity,
minimum wage and so on. These indicators play an important role in the formation of labor
demand and labor supply, and thus, the average wage, in the labor market. In this research,
time-series of the share of wages in the Gross Domestic Product (GDP) calculated by the
income approach and the factors affecting this share were subjected to causality analysis.
Labor productivity, employment, minimum wage and income tax were taken as the main
factors. Labor productivity was calculated as the ratio of GDP, at constant prices calculated
by the production method, to the employment level and determined as the GDP per employed
labor. Employment level was taken as the annual number of the employed. The third factor,
minimum wage, was determined as the share of annual minimum wage in the GDP of the
respective year.
The empirical research showed that all variables are stationary at the first differences and
Vector Error Correction Model (VECM) was applied. The analysis revealed that there are
long-term relationships between the studied factors. Causality tests were applied in the next
step to reveal the effects of each independent variable on the wages.
Keywords: Wages, Labor productivity, Causality tests, Income tax
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YOKSULLUĞU ETKİLEYEN YAPISAL FAKTÖRLERİN ANALİZİ:
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
ANALYSIS OF STRUCTURAL FACTORS AFFECTING POVERTY:
SOUTHEAST ANATOLIA REGION
Öğr. Gör. Şehadet BULUT
Doktora Öğrencisi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi SBMYO, Dış Ticaret Bölümü Öğretim
Görevlisi, HKU, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat ABD,ORCİD:0000-0002-8467-3290
Muhammed ÇELİK
Doktora Öğrencisi, HKU, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat ABD,
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Seda YELDAN
Doktora Öğrencisi, HKU, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat ABD,
ORCİD:000-0001-5752-2836
ÖZET
Kalkınma ekonomisinin en önemli ilgi alanlarından birisi yoksulluktur. Yoksullukla mücadele
ile ilgili yapılan çalışmalarda yapısal faktörlerin önemi vurgulanmaktadır. Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 2018 yılında beş gösterge üzerinden kategorize edilen
Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksi (EUİGE), İnsani gelişme endeksinin eşitsizlik
dağılımı sonucundaki insani gelişme kaybını ölçmektedir. Bu çalışmada yoksullukla; insani
gelişme kalitesi, eğitimdeki eşitsizlik, sağlık hizmetlerine erişim ve gelir eksenli olarak
Türkiye, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin alt istatistiki
bölgeleri bütünden parçaya doğru gidilerek istatistiki veriler ile karşılaştırmalı olarak
incelenmiştir. Öncelikle EUİGE ve TUİK’ ten elde edilen nicel verilerle Dünya içinde
Türkiye’nin yeri belirlendikten sonra, Türkiye genelinde 2001-20017 yılları arasında
Güneydoğu Anadolu Bölgesi incelenerek bu bölgenin sosyo -ekonomik durumu ve insani
kalkınma düzeyi belirlenmeye çalışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksi,
Güneydoğu Anadolu Bölgesi.

ABSTRACT
One of the most important areas of interest in development economics is poverty. The
importance of structural factors is emphasized in the studies on fighting poverty. The
Inequality Adapted Human Development Index (EUIGE), categorized by the United Nations
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Development Programme (UNDP) into five indicators in 2018, measures the loss of human
development as a result of the unequal distribution of the Human Development Index. Poverty
in this study; the quality of human development, inequality in education, access to health
services and income were analyzed in Turkey, Southeast Anatolia region and the substatistical regions of Southeast Anatolia region from whole to part and compared with
statistical data. After determining the place of Turkey in the world with quantitative data
obtained from EUIGE and TUIK, the socio-economic status and human development level of
this region are examined throughout Turkey between 2001 and 2017.
Key Words: Poverty, Human Development Index Adapted ToInequality, Southeast Anatolia
Region
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KADININ İŞGÜCÜNE KATILIM ORANINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN
ANALİZİ: SEÇİLİ OECD ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING WOMEN'S LABOR PARTICIPATION:
SELECTED OECD COUNTRIES EXAMPLE
Öğr. Gör. Şehadet BULUT
Kilis 7 Aralık Ün. SBMYO Dış Ticaret Bölümü, Öğr. Gör.,Hasan Kalyoncu Ün.,İktisat ABD
Doktora Öğrencisi, ORCİD:0000-0002-8467-3290

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Kadınların İşgücüne Katılım Oranını etkileyen faktörlerin istatistiki
verilerle analiz edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda; 13 OECD ülkesinin (Avusturya, Çek
Cumhuriyeti, Estonya, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, Lüksemburg, Norveç,
Portekiz, Slovakya, İspanya, Birleşik Krallık) 2010-2016 yılları arasındaki verileri
incelenmiştir. Analizde Panel Data Yöntemi kullanılarak, Random Effect Hausman Testi
uygulanmıştır. Sonuç olarak, Kadınların İşgücüne Katılım Oranının, bir yıl önceki İşgücüne
Katılım Oranı ve bir yıl önceki Aylık Kazançtan etkilendiği tespit edilmiştir. Kişi Başı GSMH
arttıkça, Kadınların İşgücüne Katılım Oranının azaldığı, Haftalık Çalışma Saatlerinin ise
Kadınların İşgücüne Katılım Oranına etkisinin çok az olduğu elde edilen bulgular arasındadır.
Anahtar Kelimeler: Kadın İşgücüne Katılım Oranı, Aylık Kazanç, Kişi Başı GSMH,
Haftalık Çalışma Saatleri.

ABSTRACT
The aim of this study is to analyze the factors affecting the labor force participation rate of
women with statistical data. In accordance with this purpose; The data of 13 OECD countries
(Austria, Czech Republic, Estonia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Luxembourg,
Norway, Portugal, Slovakia, Spain, United Kingdom) between 2010-2016 were examined. In
the analysis, Random Effect Hausman Test was applied by using Panel Data Method. As a
result, it was determined that the Labor Force Participation Rate of Women was affected by
the Labor Force Participation Rate one year ago and the Monthly Profit from the previous
year. As GNP per capita increases, it is observed that the labor force participation rate of
women decreased and that the weekly working hours have very little effect on the labor force
participation rate of women.
Key Words: Female Labor Force Participation Rate, Monthly Earnings, Per Person GNP,
Weekly Working Hours.
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HABER OLUŞUM SÜRECİNDE HABER FOTOĞRAFLARI: SUÇ VE SUÇLUNUN
HABER FOTOĞRAFLARINDAKİ TEMSİLİ
NEWS PHOTOGRAPHS İN THE PROCESS OF CREATİON: REPRESENTATİON OF
THE CRİMİNAL İN THE NEWS PHOTOGRAPHS
Dr. Öğr. Üyesi Serpil KIR ELİTAŞ
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Antakya, Hatay.
ORCID: 0000-0002-6653-6102
ÖZET
Haber metinlerin kodlanma sürecidir. Bu kodlama sürecinde haberin sınırlarını belirleyen ve
iletilerin bireyler üzerinde derinlemesine ilişki kurmasını sağlayan unsurların başında ise
haber fotoğrafları gelmektedir. Haberin merkezinde vaka vardır. Bu vakanın ise inanılırlık ve
şeffaflık niteliklerini alıcı tarafından kontrol edilmesi ve onaylanması haberin dolaşımdaki
etkinliğini olumlu yönde artırmaktadır. Kısacası vakanın sunumu olan haberin kaynak
tarafından kanıtlanması gerekmektedir. Haber fotoğrafları haberin kanıtıdır. Bu bağlamda bu
çalışma haber fotoğraflarının haberin metinsel dizgi üzerine yerleştirilmiş kanıtı gerçeğinden
yola çıkarak yazılı basındaki suç ve suçlunun temsiline odaklanmıştır. Haberin gerçeğinin
somutlaştırılmış bir izdüşümü olan haber fotoğraflarında suç ve suçlu haberlerde nasıl temsil
edildiği ortaya çıkarmak için sözcü ve yeni Akit gazeteleri 23—29 şubat 2020 tarihleri
arasında takip edilmiştir. Verilerin görsel bir anlatım tarzı olan haber fotoğraflarında
toplanmasından dolayı çalışmada göstergebilim analiz yöntemlerinden faydalanılmıştır.
Çalışmanın merkezi sınırlılıkları arasında yer alan bireysel suç haberleri farklı iki gazete
üzerinden derinlemesine incelenmiştir. Bu incelemede dikkat edilen en önemli unsur haber
öykülerinin benzerlik taşımasıdır. Bu bağlamda aynı haber ya da öyküleri benzer olan
vakalarda, şiddetin temel temsilcisi olarak sunulan suç ve suçlu kavramlarının dolaşıma
sokulurken fotoğrafın dolaşım sürecindeki görevini, haberin inşa sürecine katkısını ve
subliminal iletilerini tespit etmek çalışmanın temel problemlerinden biri olmuştur. Çalışmada
incelenen haber fotoğraflarında suçlu ve kurban temsillerinin tanımlayıcı fiziksel özellikleri
ve kimlik bilgilerinin gizliliğine özen gösterilmiştir.
23-29 Şubat tarihleri arasında Sözcü gazetesinde ve Yeni Akit gazetesinde çalışmanın
sınırlılıkları çerçevesinde iki haber tespit edilmiştir. Bu haberlerde iki gazetenin suç ve
suçluya karşı ortaya koydukları söylem farklılıkları ve temsil boyutları irdelenmiştir. Gösterge
bilimsel olarak kategorik bir düzlemde incelenmeyen haber fotoğraflarında 1) Haber
fotoğraflarının toplumda hakim olan anlamın üretilmesine olan katkıları nelerdir? 2) Suç ve
suçlu, haber fotoğraflarında nasıl temsil edilmektedir? 3) Haber medyasının suçu ve suçluyu
alımlama ve temsil biçimleri hangi noktada farklılık göstermektedir? sorularına cevap
aranmıştır.
Anahtar Kelimler: Haber, Haber Fotoğrafçılığı, Suç haberleri, Temsil
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ABSTRACT
News is the coding process of texts. In the coding process, news photos are the leading factors
that determine the limits of the news and enable the messages to establish a deep relationship
with individuals. There is a case at the center of the news. The fact that this case is checked
and approved by the buyer for credibility and transparency qualities increases the
effectiveness of the news in circulation positively. In short, the news, which is the
presentation of the case, must be proved by the source. News photos are proof of the news. In
this context, this study focused on the representation of the crime and the criminal in the print
media, based on the fact that the evidence of the news photographs placed on the textual
string. The spokesman and new Akit newspapers were followed between 23 and 29 February
2020 in order to reveal how the news is represented in crime and criminal news, which is a
concrete projection of the reality of the news.
Individual crime news, which are among the central limitations of the study, were examined
in depth through two different newspapers. The most important factor in this review is that the
news stories are similar. In this context, identifying the contribution of the news to the
construction process and subliminal messages was one of the main problems of the study in
cases with the same news or stories. Attention was paid to the descriptive physical
characteristics of criminal and victim representations and the confidentiality of identity
information in the news photographs examined in the study.
Between the dates of 23-29 February, two news were identified in Sözcü newspaper and Yeni
Akit newspaper within the framework of the limitations of the study. In these news, the
differences of the discourse and the dimensions of representation of the two newspapers
against crime and the criminal were examined. The answer to the following questions was
sought in the news photographs, the indicator of which was not scientifically examined in a
categorical plane: 1) What are the contributions of news photographs to the production of the
meaning prevailing in the society? 2) How is crime and criminal represented in news photos?
3) What are the differences between the news media's crime and the way they recruit and
represent the criminal?
Key words: News, News Photography, Crime News, Representation
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İSLAM MEDENİYETİNİN BİLİM VE TEKNOLOJİYE KATKILARI X.YÜZYIL
İSLAM ALİMLERİ ÖRNEĞİ
THE CONTRIBUTIONS OF ISLAMIC CIVILIZATION TO SCIENCE AND
TECHNOLOGY EXAMPLE OF XTH CENTURY ISLAMIC PURCHASES
Dr. Mehmet BOZASLAN
Milli Eğitim Bakanlığı , Nesrin Mehmet Abar İlkokulu, Sınıf Öğretmeni, Şahinbey, Gaziantep
ÖZET
İnsanlığın ortak mirası olan bilim, tarih boyunca çeşitli milletlerin ve medeniyetlerin katkıları
ile sürekli bir değişim ve gelişim içerisinde olmuştur. Batı Dünyasının karanlık çağını
yaşadığı dönemlerde Arabistan’da ortaya çıkan İslamiyetin bilime bakışı bu alanda büyük bir
değişimin yaşanmasına sebep olmuştur.
İslam bilimleri eski medeniyetlerin mirasından beslenerek gelişmiştir. Müslümanlar ilk defa
642’de İskenderiye’ye ulaştıklarında, Mısır ve Yunanlıların bilimsel mirasını ile tanıştılar ve
matematik ve tıpla ilgili bir çok önemli bilgiler edindiler. Fakat burada bulunan ilim adamları
ve halk Roma İmparatorluğu’nun baskıları altında eziliyorlardı. Antik el yazması eserler hala
bazı kütüphanelerde bulunuyordu ve erişilemiyordu. Bu sebeplerle bilim ve düşünce hareketi
zayıflamaya başlamıştı. Bu sebeplerden dolayı bilim adamları ve filozoflar buraları terk
ederek Suriye ve Irak toprakları üzerinde önemli bir şehir olan Edessa’ya sığınmışlardı.
Burada bilim adamlarının Yunan felsefe ve tıp eserlerini önce Süryanice’ye daha sonra da
Arapça’ya çevirmeleri sayesinde büyük bir bilim hareketi gelişti.
Bizans İmparatorluğunun zulmünden kaçan ve sürgün edilen bilim adamları ve filozofların
bir kısmının da Pers ülkesindeki Cündişâpûr’a gelmeleri ile bu şehir, önemli bir bilim
merkezi haline geldi. Burada farklı kültürleri karşılaştırma imkanı buldular, iki ya da üç dil
bilen bilim adamları, bir çok önemli eseri tercüme ettiler.
Özellikle İslamiyetin yayılmaya başlaması ve İslam alimlerinin farklı kültürlerle tanışmaları
ile İslam Medeniyeti kısa sürede büyük bir gelişim göstererek IX. ve X. Yüzyıllarda bu alana
yön verir duruma gelmişlerdir. Müslümanlar farklı ırk ve inançtan bilim adamlarını kendi
ülkelerine davet etmiş, kadim kültürleri tanımış, araştırmış ve böylece bilimin gelişmesine
önemli katkıda bulunmuşlardır.
X. yüzyılda İslam Dünyası Farabi, İbn Fadlan, El-Mesudi, İbn Sina, Razi, Ebu'l Kasım ElZehravi gibi tarihe damga vuran büyük bilim adamlarını yetiştirerek bilim dünyasının
hizmetine sunmuştur. Bu bilim adamları, tıptan matematiğe, astronomiden kimyaya bilimin
ve teknolojinin bir çok alanında bugünkü modern bilime öncülük yapmışlardır. Çalışmamızda
X.yüzyılda İslam aleminin yetiştirdiği bilim adamları örneğinden hareketle
İslam
Medeniyeti’nin bilim ve teknolojiye katkılarının incelenmesi amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İslam Medeniyeti, Bilim ve Teknoloji, X.Yüzyıl, Farabi.
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ABSTRACT
Science, the common heritage of humanity, has been in constant change and development
throughout history with the contributions of various nations and civilizations. The view of
Islam that emerged in Arabia during the times of the Western World's dark age caused a great
change in this field.
Islamic sciences developed by feeding on the heritage of ancient civilizations. When Muslims
reached Alexandria for the first time in 642, they met the scientific legacy of Egypt and
Greeks and gained a lot of important information about mathematics and medicine. But the
scientists and the people here were crushed under the pressure of the Roman Empire. Ancient
manuscripts were still in some libraries and inaccessible. For these reasons, the science and
thought movement started to weaken. For these reasons, scientists and philosophers left here
and took refuge in Edessa, an important city on the Syrian and Iraqi lands. Here, a great
science movement developed, as scientists translated the works of Greek philosophy and
medicine first into Syriac and then into Arabic.
This city became an important science center with the fact that some of the scientists and
philosophers who fled and were exiled from the persecution of the Byzantine Empire came to
Cündişâpûr in the Persian country. Here they had the opportunity to compare different
cultures, scientists who knew two or three languages translated many important works.
In the Xth century, the Islamic World brought up the great scientists such as Farabi, Ibn
Fadlan, Al-Masudi, Ibn Sina, Razi, Abu'l Kasım El-Zehravi and presented them to the world
of science. These scientists have pioneered today's modern science in many fields from
medicine to mathematics, astronomy to chemistry, science and technology.
In our study, it is aimed to examine the contributions of Islamic Civilization to science and
technology based on the example of scientists trained by the Islamic world in the X century.
Keywords: Islamic Civilization, Science and Technology, X. Century, Farabi.
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TALAS SAVAŞI’NIN İSLAM TARİHİNDEKİ ÖNEMİ VE TÜRKLERİN
MÜSLÜMAN OLUŞUNDA ETKİLİ OLAN UNSURLAR
THE IMPORTANCE OF THE TALAS WAR IN ISLAMIC HISTORY AND ITEMS
EFFECTING IN THE MUSLIM OF THE TURKS
Dr. Mehmet BOZASLAN
Milli Eğitim Bakanlığı , Nesrin Mehmet Abar İlkokulu, Sınıf Öğretmeni, Şahinbey, Gaziantep
ÖZET
Türklerin Müslüman oluşunda etkili olan amiller konusundaki temel yaklaşımlar,751 Talas
Savaşı, inanç esasları arasındaki benzerlikler, siyasi ve ekonomik zorunluluklar ekseni
etrafında şekillendirilmektedir. Bir topluluğun kökten bir şekilde dinini değiştirmesi hadisesi
her şeyden önce uzun bir dönemi kapsayan bir süreçtir. Çünkü inanç meselesi insanın
fıtratındaki en öncelikli ve mahrem alanların başında gelmektedir. Bu alanda yaşanacak olan
bir değişim ve dönüşüm öncelikle bireysel manada gerçekleşmiş, sonrasında da toplum
geneline sirayet etmiş olmalıdır.
751 Talas Savaşı’nda Müslümanların Çinlileri mağlup etmesi ile Orta Asya bölgesinde
İslamiyetin yayılmasının önündeki önemli engellerden birisi ortadan kalkmıştır. Talas Savaşı
sırasında Karluk Türklerinin Araplara yardım etmeleri ile Türk-Arap mücadelesi yerini
dostluğa ve işbirliğine bırakmıştır. Bu tarihten sonra Türkler Arapları ve İslam dinini daha
yakından tanıma imkanı bulmuşlardır. Ancak Türklerin kitleler halinde Müslüman olmaları
daha sonraları meydana gelmiş bir süreçtir. Dolayısıyla Talas Savaşı Türklerin Müslüman
olmasında etkili olan unsurlardan sadece biridir.
Türkler İslamiyetle tanıştıkları 6.yüzyıldan, kitleler halinde Müslüman oldukları X.ve
XI.yüzyıllara gelinceye kadar, İslam dini ve medeniyeti ile çeşitli şekillerde etkileşimde
bulunmuşlardı. İslam ordularının Asya’nın öncelikle güneyine yerleşmesi ile kuzeye çekilerek
İslam alemiyle arasına bir hat çeken Türkler, özellikle Emeviler dönemindeki fütühat
politikasından olumsuz etkilenmişlerdi. O dönemde İslamiyeti Arap olmakla özdeşleştiren
Türkler, sonraki süreçte özellikle Abbasiler döneminde İslamiyeti tercih eden diğer
topluluklarla etkileşimi arttırdı. Bu dönemde Arabistan bölgesindeki nüfusun azalmasından
dolayı İslam devletinin iskan politikası doğrultusunda Orta Asya’dan bazı topluluklar
Arabistan bölgesine yerleştirilmişti. Bu topluluklar arasında Türkler de vardı. Aynı zamanda
bu dönemde Horasan, Semerkant gibi önemli Türk şehirlerinin İslamiyet ile tanışıp birer ilim
kültür ve medeniyet merkezleri haline gelmesi ile Türkler İslamiyeti evrensel boyutta sosyal
yönüyle de tanıma imkanı bulmuşlardır .
Türklerin Müslüman oluşunda başta tek tanrı inancı olmak üzere inanç esaslarındaki çeşitli
benzerliklerin yanı sıra siyasi ve ekonomik gerekçelerin etkili olduğu yadsınamaz bir
gerçektir. Ancak bu süreç uzun bir zaman dilimini kapsamış ve nihayetinde bir medeniyet
tercihi ve tezahürü olarak tekamül etmiştir. Çalışmamızda Talas Savaşı’nın İslam Tarihindeki
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Anahtar Kelimeler: Talas Savaşı, İslam Tarihi, Orta Asya, Türkler.

ABSTRACT
Basic approaches about the agents that are effective in Turks becoming Muslims are shaped
around the axis of 751 Talas War, similarities between beliefs, political and economic
imperatives. The fact that a community has radically changed its religion is first and foremost
a long process. Because the issue of belief is one of the top priority and intimate areas of
human fit. A change and transformation that will take place in this field must have taken place
primarily in an individual sense, and then spread across the society.
With the Muslims defeating the Chinese in the 751 Talas War, one of the important obstacles
to the spread of Islam in the Central Asian region has disappeared. The Turkish-Arab struggle
has been replaced by friendship and cooperation with the help of the Karluk Turks during the
Talas War. After this date, Turks had the opportunity to get to know Arabs and Islam more
closely. However, Turks becoming Muslims in masses was a process that occurred later on.
Therefore, the War of Talass is just one of the factors that influence the Turks to become
Muslims.
The Turks had interacted with Islam in various ways, from the 6th century when they met
Islam to the Xth and XI centuries, where they became Muslims in masses. The Turks, who
retreated to the north and pulled a line between the Islamic world with the establishment of
the Islamic armies primarily in the south of Asia, were particularly affected by the conquest
policy during the Umayyad period. Turks who identified Islam with being Arab in that period
increased the interaction with other communities that preferred Islam in the later period,
especially during the Abbasid period. In this period, due to the decrease in the population in
the Arabia region, some communities from Central Asia were placed in the Arabia region in
line with the Islamic state's settlement policy. There were also Turks among these
communities. At the same time, when important Turkish cities such as Khorasan and
Samarkand met with Islam and became a culture and civilization centers during this period,
Turks had the opportunity to get to know Islam in a universal dimension.
It is an undeniable fact that political and economic reasons besides various similarities in
belief principles, especially monotheistic beliefs, in Turks becoming Muslims. However, this
process covered a long period of time and eventually evolved as a preference and
manifestation of civilization. In our study, it is aimed to evaluate the place of the Talas War in
the history of Islam and the factors that are effective in Turks becoming Muslims.
Keywords: War of Talas, History of Islam, Central Asia, Turks.
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