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Önemli, Dikkatle 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 
 

 

IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY 

 

 To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID “Meeting ID or 

Personal Link Name” and solidify the session. 

 The Zoom application is free and no need to create an account. 

 The Zoom application can be used without registration. 

 The application works on tablets, phones and PCs. 

 The participant must be connected to the session 5 minutes before the presentation time. 

 All congress participants can connect live and listen to all sessions. 

 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the 

session. 

 

Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION 

 

 Make sure your computer has a microphone and is working. 

 You should be able to use screen sharing feature in Zoom. 

 Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress. 

 Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the congress program. 

 

 

Meeting ID: 898 5750 7960 

Passcode: 625338 
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26.06.2021 

CUMARTESİ/ 10:00-12:30 

 

OTURUM-1, SALON-1 / MODERATÖR: Doç. Dr. Hasan ÇİFTÇİ 

Meeting ID: 898 5750 7960 

Passcode: 625338 
 

BİLDİRİ BAŞLIĞI YAZARLAR ÜNİVERSİTE 

LIFESTYLE BEHAVIORS AND EFFECT OF 
COVID-19 

Manasi K. 

Kean University, Union, NJ 

Andzel W. 

Marshall T. 

Koc T. 

Spaccarotella K. 

Milbrook R. 

SANATTAKİ TEMSİLİN SADELİK VE 
YALINLIK ELEŞTİRİSİ 

Mehmet Akif ÖZDAL 

"Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı 

DİJİTAL DÖNEMDE SANATÇI VE 
TEKNOLOJİ ÇATIŞMASI 

Mehmet Akif ÖZDAL 
"Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı 

POSTMODERN EKSENDE BİR SANAT 
ÜRETİMİ: ‘İĞRENÇ’İN ALIMLANMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Yudum AKKUŞ 
GÜNDÜZ 

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi, Resim BölümüTınaztepe, İzmir 

FEMİNİST ELEŞTİRİ EKSENİNDE 
SANATTA BİR DİRENİŞ BİÇİMİ OLARAK 

PERFORMANS 

Dr. Öğr. Üyesi Yudum AKKUŞ 
GÜNDÜZ 

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi, Resim BölümüTınaztepe, İzmir 

PANDEMİ SÜRECİ VE ÇOCUKLARIN 
ÇEVRİMİÇİ İSTİSMARI 

Öğr. Gör. Nihat KÖSE 
Ahi Evran Üniversitesi Çiçekdağı M.Y.O., 

Çocuk Gelişimi Bölümü, Çiçekdağı, Kırşehir 

Doç. Dr. Cumaali YAVUZ 
Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 

Spor Yöneticiliği ABD, Elazığ 

EBEVEYN STİLLERİ VE 
ÇOCUKLUKLARDA TEKNOLOJİ 

KULLANIMI 

Öğr. Gör. Nihat KÖSE 
Ahi Evran Üniversitesi Çiçekdağı M.Y.O., 

Çocuk Gelişimi Bölümü, Çiçekdağı, Kırşehir 

Doç. Dr. Cumaali YAVUZ 
Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 

Spor Yöneticiliği ABD, Elazığ 

PANDEMİ SÜRECİ VE ERGENLERDE 
AKRAN İLİŞKİLERİ 

Öğr. Gör. Nihat KÖSE 
Ahi Evran Üniversitesi Çiçekdağı M.Y.O., 

Çocuk Gelişimi Bölümü, Çiçekdağı, Kırşehir 

Doç. Dr. Cumaali YAVUZ 
Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 

Spor Yöneticiliği ABD, Elazığ 

CREATION OF PSYCHOLOGICAL 
ENVIRONMENT IN THE 

ORGANIZATION OF INDEPENDENT 
WORK OF STUDENTS IN THE TEACHING 

OF HISTORY OF AZERBAIJAN 

Sevda MAMMADOVA Ganja State University; Ganja/Azerbaijan 
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26.06.2021 

CUMARTESİ/ 10:00-12:30 

 

OTURUM-1, SALON-2 / MODERATÖR: Dr. Öğr. Üyesi Ferit YÜCEBAŞ 

Meeting ID: 898 5750 7960 

Passcode: 625338 
 

BİLDİRİ BAŞLIĞI YAZARLAR ÜNİVERSİTE 

II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI TÜRK 
AMERİKAN İLİŞKİLERİNİN ÜLKE   

GAZETESİNE YANSIMASI  (1946-1950) 

Ömer Faruk YAZICI Amasya Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Turgut İLERİ 
Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 
Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD, Amasya 

1946 YILINDA RUSYA İLE TÜRKİYE 
ARASINDA KARŞILIKLI VERİLEN 

NOTALARIN SİVAS’TA 
YAYINLANAN ÜLKE GAZETESİNE 

YANSIMALARI 

Ömer Faruk YAZICI Amasya Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Turgut İLERİ 
Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 
Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD, Amasya 

CUMHURİYET’İN İLK YILLARINDA 
URFA’DA MEYDANA GELEN 

ŞEKAVET VE SOYGUN VAKALARINA 
KARŞI ALINAN ÖNLEMLER 

Dr. Öğr. Üyesi Ferit YÜCEBAŞ 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat 

Fakültesi, Tarih Bölümü 

ŞANLIURFA KALE ETEĞİ 
NEKROPOLÜ İSKELETLERİNİN 

PALEOPATOLOJİK AÇIDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Evrim TEKELİ 
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen 

Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü, 
Antakya-Hatay 

MAKUL ASGARİ SAĞLIK HİZMETİ 
HAKKI ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KOÇAK 
Dicle Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim 
Dalı, Diyarbakır 

KÖTÜNİYETLE YAPILAN MARKA 
BAŞVURULARININ TESCİLİ 

HALİNDE HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 
Öğr. Gör. Sena VURAL AÇANAL 

Maltepe Üniversitesi, Meslek Yüksek 
Okulu, Hukuk Bölümü, Adalet Programı, 

İstanbul 

SEÇİM TEORİSİNE DAYALI TEMEL 
İHTİYAÇLAR ÖLÇEĞİ’NİN (STDTİÖ) 

GELİŞTİRİLMESİ GEÇERLİLİK VE 
GÜVENİLİRLİĞİ 

Dr. Öğretim Üyesi Ekrem Sedat 
ŞAHİN 

Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 
Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, 

Aksaray 

Dr. Öğretim Üyesi Sümeyye 
DERİN 

Sakarya Üniversitesi, Fen- Edebiyat 
Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Sakarya  

THE RELATIONSHIP BETWEEN 
CIRCUMCISION AND PERSONAL 

RIGHTS 

Dr. Öğr. Üyesi Kumru Kılıçoğlu 
Yılmaz 

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 
Medeni Hukuk Anabilim Dalı, Ankara, 

Türkiye 

ÇEVRE SOSYOLOJİSİNDE KARL 
MARX VE MAX WEBER’İN TEORİK 

KARŞILAŞTIRMASINA YENİ BİR 
BAKIŞ 

Araş. Gör. Dr. M. Ozan Aşık 
Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat 

Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Nilüfer, 
Bursa 
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26.06.2021 

CUMARTESİ/ 13:00-15:30 

 

OTURUM-2, SALON-1 / MODERATÖR: Prof. Dr. Hacı Yunus TAŞ 

Meeting ID: 898 5750 7960 

Passcode: 625338 

 

BİLDİRİ BAŞLIĞI YAZARLAR ÜNİVERSİTE 

INCORPORATION OF SOCIAL AND 
MORAL VALUES THROUGH 

SECONDARY  SCHOOL ISLAMIAT  
CURRICULUM: A CONTENT ANALYSIS  

Rehana Kanwal 
M.Phil Scholar, Department of Islamic Studies, 
National College of Business Administration 

and Economics, Lahore, Pakistan 

THE COMMUNITY DEVELOPMENT 
PROGRAM OF THE INTERNATIONAL 

HUMAN RIGHTS MOVEMENT 
PHILIPPINES 

DR. FROILAN D. MOBO 
Ambassador at Large, International Human 

Rights Movement  
Philippines 

GELİR İDARELERİNDE YÜKSEK 
GELİRLİ-SERVET SAHİBİ MÜKELLEF 

BİRİMİ OLUŞTURULMASINA YÖNELİK 
BİR DEĞERLENDİRME 

Prof. Dr. Cemil RAKICI 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Trabzon 

Arş. Gör. Cansu 
AYDOĞDU BOZDAĞ 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Trabzon 

İŞVEREN MARKASI 
UYGULAMALARININ İŞTEN AYRILMA 

NİYETİNE ETKİSİ: KATILIM 
BANKACILIĞI ÖRNEĞİ 

Elif BİRDAL İŞERİ 

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, İnsan Kaynakları Yöneticiliği Ana 

Bilim Dalı, İnsan Kaynakları Yöneticiliği Yüksek 
Lisans Programı 

Dr. Öğretim Üyesi 
Hüseyin ARSLAN 

İstanbul Ticaret Üniversitesi, İşletme Fakültesi, 
Havacılık Yönetimi Bölümü, Beyoğlu, İstanbul 

TÜRKİYE’DE İMALAT SANAYİ VE 
EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ 

Banu HAS 
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 

Bölümü Doktora Öğrencisi 

Sinan ÇINAR 
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 

Bölümü Doktora Öğrencisi 

SEÇİLİ OECD ÜLKELERİNDE AR-GE 
TEŞVİKLERİ VE ENDÜSTRİ ÜRETİMİ 

İLİŞKİSİ 

Sinan ÇINAR 
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 

Bölümü Doktora Öğrencisi 

Banu HAS 
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 

Bölümü Doktora Öğrencisi 

YİRMİ BİRİNCİ YÜZYILDA EVRENSEL 
TEMEL GELİR TARTIŞMALARI 

Dr. Öğretim Üyesi İrem 
DİDİNMEZ 

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Maliye Bölümü, Ankara 

AR-GE HARCAMALARI VE EKONOMİK 
BÜYÜME İLİŞKİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut 
KÜÇÜKOĞLU 

Yalova Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, 
Yalova/Türkiye 

Prof. Dr. Hacı Yunus TAŞ 
Yalova Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi 

Bölümü,Yalova/Türkiye 

KAMU HARCAMALARININ ETKİNLİĞİ 
AÇISINDAN MALİ ALDANMA 

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut 
KÜÇÜKOĞLU 

Yalova Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, 
Yalova/Türkiye 

Prof. Dr. Hacı Yunus TAŞ 
Yalova Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi 

Bölümü,Yalova/Türkiye 
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26.06.2021 

CUMARTESİ/ 13:00-15:30 

 

OTURUM-2, SALON-2 / MODERATÖR: Doç. Dr. Fatih YILMAZ 

Meeting ID: 898 5750 7960 

Passcode: 625338 
 

BİLDİRİ BAŞLIĞI YAZARLAR ÜNİVERSİTE 

KKTC GÜZELYURT İLÇESİ ORTAÖĞRETİM 
KURUMLARINDA PANDEMİ DÖNEMİNDE 

GERÇEKLEŞTİRİLEN UZAKTAN EĞİTİM 
SINAVLARININ ÖĞRETMENLER ÜZERİNDEKİ 

ALGISI 

Hülya ALTUN 
Güzelyurt Türk Maarif Koleji, 

Güzelyurt, KKTC 

Neşe ERTOK 
Güzelyurt Türk Maarif Koleji, 

Güzelyurt, KKTC 

KKTC GÜZELYURT İLÇESİ OKUL ÖNCESİ VE 
İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖZEL 

EĞİTİME İHTİYAÇ DUYAN ÖĞRENCİLERİN 
TESBİTİ VE EĞİTİMİNE YÖNELİK SINIF 
ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN 

İNCELENMESİ 

Hülya ALTUN 
Güzelyurt Türk Maarif Koleji, 

Güzelyurt, KKTC 

Neşe ERTOK 
Güzelyurt Türk Maarif Koleji, 

Güzelyurt, KKTC 

ÇEVRE EĞİTİMİNDE AKTİF ÖĞRENMENİN 
ÖĞRETMEN ADAYLARİ ÜZERİNDEKİ 

OLUMLU TUTUM GELİŞTİRME ETKİLERİNİN 
ANALİZİ 

Dr. Altay FIRAT 
Yakin Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, 

KKTC 

Hülya ALTUN 
Güzelyurt Türk Maarif Koleji, 

Güzelyurt, KKTC 

Neşe ERTOK 
Güzelyurt Türk Maarif Koleji, 

Güzelyurt, KKTC 

TÜRKÇENİN YABANCI BİR DİL OLARAK 
ÖĞRETİMİNDE OYUNLARLA İŞBİRLİKLİ 

ÖĞRENME 

Sümeyye GENÇ 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

Doç. Dr. Fatih YILMAZ 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi 

Bölümü 

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE 
GÖREV TEMELLİ DİL ÖĞRETİM YAKLAŞIMI 

Tuba GÖZ 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi 

Bölümü 

Doç. Dr. Fatih YILMAZ 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi 

Bölümü 

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE 
ÖĞRETİMİNDE ANLATMA BECERİLERİNİN 

GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK WEB -2 
ARAÇLARI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 

Muharrem KOCA 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

Doç. Dr. Fatih YILMAZ 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi 

Bölümü 

İBTİDAİ TƏHSİLDƏ NAĞILETMƏ ÜZRƏ ƏDƏBİ 
TƏLƏFFÜZ BACARIQLARI AŞILAMAĞIN 

OPTİMAL İMKANLARI 
Sahilə ABBASOVA 

Naxçıvan Dövlət Universiteti, 
Azərbaycan, Naxçıvan 

ENTRAPED BETWEEN PATRIARCHY and 
COLONIZATION: MADNESS/REBELLION in 

WIDE SARGASSO SEA’s ANTONIETTE 

Asst. Prof. Nazila 
HEIDARZADEGAN 

Dept. of Western Languages and 
Literatures at Karabuk University 

MA. Ali KUBAT 
Dept. of Western Languages and 
Literatures at Karabuk University 
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OTURUM-2, SALON-3 / MODERATÖR: Doç. Dr. Mehmet Gökhan GENEL 

Meeting ID: 898 5750 7960 

Passcode: 625338 
 

BİLDİRİ BAŞLIĞI YAZARLAR ÜNİVERSİTE 

ENDÜSTRİYEL DEVRİMLERLE LOJİSTİĞİN 
EVRİMLEŞMESİ: LOJİSTİK 5.0 

Öğr. Gör. İlhan 
KANUŞAĞI 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Meslek 
Yüksekokulu, Bankacılık ve sigortacılık 

Bölümü, Yeşilken, Gaziantep 

BİR KUŞAK BİR YOL PROJESİ ÇERÇEVESİNDE 
TÜRKİYE-KAZAKİSTAN İLİŞKİLERİ 

Aizere ZHIYENBAY 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler 

Bölümü, Eskişehir 

TR83 BÖLGESİ İMALAT SANAYİSİ: 2011-2017 
YILI KARŞILAŞTIRMALI YERELLEŞME 

KATSAYISI ANALİZİ 

Erdal ÇELİK 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Coğrafya Bölümü 

Prof. Dr. Ersin Kaya 
SANDAL 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fak. Coğrafya Bölümü 

ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİMİ VE 
BELGE YÖNETİMİNİN ÇALIŞAN 

VERİMLİLİĞİNE ETKİSİ 
Dr. Nuran VARIŞLI Sosyal Güvenlik Kurumu, Balgat, Ankara 

SANAYİ DEVRİMİ İLE JEOLOJİ VE EVRİM 
BİLİMİNİN DEĞİŞİMİ 

Araş. Gör. Dr. Tarık 
İLHAN 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve 
Teknolojisi Enstitüsü, 

Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Anabilim Dalı, 
Balçova, İzmir 

Doç. Dr. Ahmet KAYA 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 
Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, Onikişubat, 
Kahramanmaraş 

DÜNDEN BUGÜNE TÜRK SİNEMASI’NDA 
İSLAMFOBİ 

Doç. Dr. Mehmet Gökhan 
GENEL 

Yalova Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri 
Fakültesi, Medya ve İletişim Bölümü, Yalova 

Deniz DEMİR 
Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim 

Enstitüsü İletişim ve Tasarımı Anabilim Dalı 

YENİ MEDYA UYGULAMALARINDAN DRONE 
HABERCİLİĞİ  

Doç. Dr. Mehmet Gökhan 
GENEL 

Yalova Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri 
Fakültesi, Medya ve İletişim Bölümü, Yalova 

Mustafa Serhat ERKANAT 
Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim 

Enstitüsü İletişim ve Tasarımı Anabilim Dalı 
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OTURUM-3, SALON-1 / MODERATÖR: Dr. Abdurrazak GÜLTEKİN 

Meeting ID: 898 5750 7960 

Passcode: 625338 
 

BİLDİRİ BAŞLIĞI YAZARLAR ÜNİVERSİTE 

TÜRK YETKİLİLER TARAFINDAN ÇÖLLEŞME 
SORUNUNA BAKIŞ 

Bilal KILINÇ 
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 

Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Anabilimdalı 

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNİN LİSE 
ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET 

BAĞIMLILIĞINA ETKİLERİ ANKARA-MAMAK 
ÖRNEĞİ 

Bilal KILINÇ 
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 

Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Anabilimdalı 

YAPAY ZEKÂ, SEZGİ VE GO OYUNU Dr. Abdurrazak GÜLTEKİN 
Bingöl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 

Felsefe Bölümü, Merkez, Bingöl 

MODERN KÖLELİK YAPAY ZEKÂ Dr. Abdurrazak GÜLTEKİN 
Bingöl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 

Felsefe Bölümü, Merkez, Bingöl 

OKUL MÜDÜRLERİNİN STRATEJİK LİDERLİK 
DAVRANIŞLARININ DEMOGRAFİK 

DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 
Ahmet İMALI 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 
Eğitim Bilimleri ABD, Eğitim Yönetimi, 

Onikişubat, Kahramanmaraş 

OKULLARIN ÖRGÜTSEL DNA 
ÖZELLİKLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER 

AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Abdulkadir NACAR 

Atatürk İlkokulu, Dulkadiroğlu, 
Kahramanmaraş 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri 

Ana Bilim Dalı, Eğitim Yönetimi Tezli 
Yüksek Lisans Öğrencisi 

Doç. Dr. Ahmet KAYA 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 
Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, Onikişubat, 
Kahramanmaraş 

ALEVİ İNANCINDA SAYI SİMGESELLİĞİ: KUL 
HİMMET ÖRNEĞİ 

Çetin DURSUN 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı 

Ana Bilim Dalı, Kötekli, Muğla 

BATI ETKİSİ İLE BERABER MEDDAHIN 
MACERASI 

Çetin DURSUN 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı 

Ana Bilim Dalı, Kötekli, Muğla 
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OTURUM-3, SALON-2 / MODERATÖR: Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Aydın 

Meeting ID: 898 5750 7960 

Passcode: 625338 
 

BİLDİRİ BAŞLIĞI YAZARLAR ÜNİVERSİTE 

MEHMED ÂKİF’İN DÜŞÜNCESİNDE BAZI 
TEOLOJİK KONULAR 

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Aydın 
Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

İslam Mezhepleri Tarihi ABD 

EBÜ’L-HASAN EL-EŞ’ARÎ’NİN KELÂM 
SİSTEMİNDE İNSAN FİİLLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Aydın 
Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

İslam Mezhepleri Tarihi ABD 

ZEMAHŞERİ’NİN KEŞŞÂF’INDA 
MESCİTLERİN İŞLEVİ VE DUANIN ŞEKLİ 

Dr. Öğretim Üyesi Hacı ÇİÇEK 
Adıyaman Üniversitesi. Eğitim Fakültesi, 

Arap Dili Eğitimi Bölümü 

CARULLÂH ZEMAHŞERÎ’NİN TEVHİD 
KAVRAMINA DAİR GETİRDİĞİ 

YORUMLAR 
Dr. Öğretim Üyesi Hacı ÇİÇEK 

Adıyaman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 
Arap Dili Eğitimi Bölümü 

HALK İSLAMI BAĞLAMINDA ORUÇ 
KOVALAMA RİTÜELİ: KONYA-

DOĞANHİSAR ÖRNEĞİ 

Dr. Hasan SAVAŞ  

Cansu DAŞDEMİR 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı 

Ana Bilim Dalı, Kötekli, Muğla 

KUTADGU BİLİG BİLİNEN İLK 
TAHASSÜRNAME ÖRNEĞİ OLABİLİR Mİ? 

Dr. Hasan SAVAŞ  

Cansu DAŞDEMİR 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı 

Ana Bilim Dalı, Kötekli, Muğla 

ŞEYH ABDÜLLATİF İBRAHİM: HAYATI, 
ESERLERİ ve GÖRÜŞLERİ 

Dr. Ahmet SONAY T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Seyhan, Adana 

AHMED B. MUHAMMED el-BERKÎ: 
HAYATI, ESERLERİ ve GÖRÜŞLERİ 

Dr. Ahmet SONAY T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Seyhan, Adana 

HASAN B. ŞU‘BE el-HARRÂNÎ: HAYATI, 
ESERLERİ ve GÖRÜŞLERİ 

Dr. Ahmet SONAY T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Seyhan, Adana 

URFALI ŞAİR MEHMET HULUSİ ÖCAL’IN 
ŞİİRLERİNE YAPILAN BESTELER 

Öğr. Gör. Mustafa Said DİLEK 
Harran Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 

Türk Din Mûsikîsi Anabilim Dalı, 
Şanlıurfa 

Prof. Dr. Hüseyin AKPINAR 
Harran Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 

Türk Din Mûsikîsi Anabilim Dalı Başkanı, 
Şanlıurfa 
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SANATTAKİ TEMSİLİN SADELİK VE YALINLIK ELEŞTİRİSİ 

THE CRITICISM OF SIMPLICITY AND SIMPLICITY OF REPRESENTATION IN ART 

Mehmet Akif ÖZDAL 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş 

Eğitimi Anabilim Dalı, TÜRKİYE 

ÖZET 

Rus sanatkar Kazimir Maleviç’in, 1915 senesinde beyaz zemini bulunan bir ortama siyah bir 

kare yerleştirerek ortaya koymuş olduğu; resmin birtakım objeleri gösterip betimleme veya 

ifade etmeye benzer biçimde çabalarına son veren ve sanatın ifade ve yansıtma olgusunun hem 

işlevsel, aynı zamanda ideolojik tüm yönlerinden soyutlayarak arındıran bir yaklaşım ile 

kırılma noktasına ulaşan sanat kavramı dahilindeki nesnelerin tanımlaması, mutlak olarak 

kendiliğinden anlama gören, veyahut “sıfır biçim” olarak ifade edilen alışılmadık ve olağandan 

farklı bir temsil tarzının doğuş noktasını oluşturmaktadır. Süprematizm olarak tanımlanan 

belirtilen ifade biçimi, ilerleyen zamanlarda oldukça ön plana çıkan ve günümüze kadar 

güncelliğini yitirmeksizin; reklam enstrümanlarından sanat eserlerine, endüstriyel ürünlerden, 

giyim tarzlarına değin birçok birey tarafından  

Gündelik yaşantı bünyesinde bulunmakta olan birçok alan ile tercih edilen Minimalizm anlayışı 

sadelik ve yalınlık düşüncesinin temelini oluşturmuştur.  

Özellikle 1960-1970 yılları arasında Amerika’da etkili olan ve sanatsal ifadenin olağandan fazla 

sadeciliğini savunan sanat fikri; eserde çoğu zaman birkaç sınırlı nesnenin ya da rengin 

kullanıldığı ve yalın bir geometrik tasarıma haiz olmanın yanı sıra öz niteliklerin ilk plana 

alındığı olabildiğince az türde görselliği vurgulamayı hedeflemiş ve aşırı tüketime karşı çıkan 

kritik bir referansa sahiptir. Minimalizm’in başlıca temsilcileri; Robert Morris, Richard Serra, 

Carl Andre, Sol Lewitt, Donald Judd, Dan Flavin, Frank Stella 

olarak sıralanmaktadır. Bu sanatçıların her biri, ‘üç-boyutlu nesneler’ kurgulamak ve 

oluşturmak ile ilgilenmiş, heykel yahut resim şeklinde ve biçiminde normal süreçten 

alışılagelmiş ifade biçimlerinin ötesine çıkarak Donald Judd tarafından “spesifik nesne” 

isminde de adlandırılan olağandan farklı bir sanat içeriğine sahip ifade arayış biçimi çizgisinde 

eserler oluşturmuşlardır. Endüstri içerisinde yer alan olgulardan ve objelerden olabildiğince 

yararlanılan belirtilen akımda, eser oluşumlarının yerleştirildiği mekan ve nesne bütünlüğü 

açısından bakıldığında önemli unsurlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca 

kavramsal sanat, Enstalasyon, Performans Sanatı, Arazi Sanatı, gibi benzer biçimlere sahip 

ifade şekilleri olan sanat dallarının bir kısmının ortaya çıkmasında etkisi olan  

Minimalizm, “Temel Strüktürler’’, “Retçi Sanat”, “ABC Sanatı”, “Dizisel Sanat”, ’’Soğuk 

Sanat”, isimleri ile de adlandırılarak ifade edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yalınlık, Sadelik, Sanat, Minimalizm, Temsil 

ABSTRACT 

What the Russian artist Kazimir Malevich put forward in 1915 by placing a black square in an 

environment with a white background; The definition of the objects within the concept of art 

that has reached the breaking point with an approach that puts an end to the efforts of painting 

in a way to show and describe or express some objects and purifies the expression and reflection 

phenomenon of art by abstracting from all aspects both functional and ideologically It 
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constitutes the birth point of an unusual and different representation style expressed as "form". 

The stated form of expression, which is defined as Suprematism, came to the forefront in the 

future and without losing its current status until today; from advertising instruments to works 

of art, industrial products, clothing styles by many individuals. 

The understanding of Minimalism, which is preferred with many areas in daily life, has formed 

the basis of the idea of simplicity and simplicity. 

The idea of art, which was particularly influential in America between the years 1960-1970 and 

defending the simplicity of artistic expression more than usual; The work aims to emphasize as 

few types of visuality as possible, in which a few limited objects or colors are used and have a 

plain geometric design, as well as the attributes of the work, and has a critical reference that 

opposes excessive consumption. Main representatives of minimalism; Robert Morris, Richard 

Serra, Carl Andre, Sol Lewitt, Donald Judd, Dan Flavin, Frank Stella 

listed as. Each of these artists was interested in constructing and creating 'three-dimensional 

objects', going beyond the usual process of expression in the form and form of sculpture or 

painting, in line with a form of expression seeking with a different art content than the usual, 

also called "specific object" by Donald Judd. They have created works. In the mentioned trend, 

where the phenomena and objects in the industry are used as much as possible, it appears as 

one of the important elements in terms of the space and object integrity of the work formations. 

In addition, the conceptual art, Installation, Performance Art, Land Art, which have similar 

forms of expression, have an effect on the emergence of some of the art branches. 

Minimalism is expressed by the names of "Basic Structures", "Refusal Art", "ABC Art", "Serial 

Art", "Cold Art". 

Keywords: Simplicity, Simplicity, Art, Minimalism, Representation 
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DİJİTAL DÖNEMDE SANATÇI VE TEKNOLOJİ ÇATIŞMASI 

THE CONFLICT OF ARTIST AND TECHNOLOGY IN THE DIGITAL ERA 

Mehmet Akif ÖZDAL 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş 

Eğitimi Anabilim Dalı, TÜRKİYE 

 

ÖZET 

Elektronik ortamda üretilen sanat olarak kısaca tanımlanabilen dijital sanat, muasır bilgiyi, 

bakışı ve şuuru, teknolojiye ait teoriler ve kavramlarla değiştirmekte ve dönüştürmektedir. 

Ansızın fazla sanatsal biçimi veyahut teknik anlatımı bir arada kullanabilen dijital sanat, insanın 

etrafıyla, bilgiyle, teknolojiyle, estetikle olan etkileşimini sorgulamaktadır. Dijital sanat, her 

yeni gelişen sanat biçiminde olduğu gibi geniş bir bağlamda ve çoklu bakışı seçenek eden uzun 

müddetli çalışmalarla tanımlanmaya ve sınıflandırılmaya çalışılması ile birlikte Tüm teknolojik 

gelişmeler, günümüz dünyasını ekonomik, sosyal, kültürel, kentsel, sanatsal ve eğitsel yaşam 

bağlamında değiştiren ve geleceğimizi şekillendiren en önemli etmenlerin başında gelmektedir. 

Bu çerçevede Çağımız Sanat anlayışı dijital tasarımın hükümranlığında Dönem ve Dönemin 

sağladığı imkanların öznel konumunu savunabilecek midir? Sanat insanın elinden kayıp yapay 

zekânın eline mi geçecektir? Dijital Media ve Sanatsal Kültür, gereksinimlerini çağın 

özellikleriyle örtüştürme ve uzlaştırma eğiliminde olan insanın, yeniyi oluşturma eyleminde 

vazgeçilmez bir parçası olduğu göz önünde bulundurulursa. Bu geçmişten getirilen klasik sanat 

anlayışının kültürel eylem çağımıza özgü farklılıklar çerçevesinde teknolojiye ayak uydurması 

ne derece doğrudur? Dijital kültür görüntü üretimini yetkin gözlerden devralarak herkesin 

başarabileceği bir sosyal alan haline getirmiştir.Bu durum herkesin her şeyi yapabileceği ve 

başarabileceği düşüncesini oluşturmuştur. Bu bağlamda Günümüzde, dijital Dönemdeki sanatçı 

ve teknoloji ilişkisi, Bizleri nereye götürmektedir.?  Bu ve buna benzer pek çok sual sanatın 

Dijital dönem üzeninde konumunu belirlemeye çalışan Dönemin getirileri sanatçı, rolündeki 

kişilerin yapabildiklerini ortaya koyabilecek midir bu konuda sadece “evet” veyahut “hayır” 

gibi cevaplar tatmin edici olmaktan uzaktır. Bunun yanında, “nasıl?” sorusuna da cevap vermek 

gerekecektir, zira en azından bir insan yapay zeka yarışı görüntüsü sunan yeni evrende sanatçı, 

yaratıcılık, insan zekası, tinsel konumlandırmalar, düşüncenin dışavurumu, duyguların ifadesi 

gibi pek çok ehemmiyetli boyutu olan varlık alanının sürdürülmesi yine tasarlanması da söz 

konusudur.  

Yapılmakta olan çalışmada dijital sanatın kavramsal ve teori sel olarak nasıl 

anlamlandırılabildiği incelenmesi ile birlikte Araştırma dahilinde bu sorulara cevaplar aranmış 

ve çözüm teklifleri sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Sanat, Sanatçı, Dijital, Kültür 

 

ABSTRACT 

Digital art, which can be briefly defined as the art produced in the electronic environment, 

changes and transforms contemporary knowledge, perspective and consciousness with the 

theories and concepts of technology. Digital art, which can suddenly use more artistic form or 

technical expression, questions the interaction of people with their environment, knowledge, 

technology and aesthetics. All technological developments, which change today's world in the 

context of economic, social, cultural, urban, artistic and educational life, and shape our future, 

together with trying to define and classify digital art in a wide context and with long-term 
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studies that choose multiple perspectives, as in every newly developing art form. is one of the 

most important factors. In this framework, will the understanding of Art in Our Age be able to 

defend the subjective position of the Period and the opportunities provided by the Period in the 

reign of digital design? Will art be lost from human hands and passed into the hands of artificial 

intelligence? Digital Media and Artistic Culture, if it is taken into consideration that the human, 

who tends to overlap and reconcile his needs with the characteristics of the age, is an 

indispensable part of the act of creating the new. 

To what extent is it true that the classical understanding of art brought from this past adapts to 

technology within the framework of the differences peculiar to our age of cultural action? 

Digital culture has taken over image production from competent eyes and has made it a social 

space where everyone can achieve. This situation has created the idea that everyone can do and 

achieve anything. In this context, where does the relationship between artist and technology in 

the digital era take us today? Trying to determine the position of this and many similar question 

art on the Digital period, will the returns of the period be able to reveal what the people in the 

role of the artist can do? Answers such as "yes" or "no" are far from satisfactory. Besides, 

"how?" It will also be necessary to answer the question, because in the new universe, which 

presents at least an image of a human artificial intelligence race, it is also possible to redesign 

the existence of many important dimensions such as artist, creativity, human intelligence, 

spiritual positions, expression of thought, expression of emotions. 

In the ongoing study, along with the examination of how digital art can be interpreted 

conceptually and theoretically, answers to these questions were sought within the scope of the 

research and solution proposals were presented. 

Keywords: Technology, Art, Artist, Digital, Culture 
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THE COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM OF THE INTERNATIONAL 

HUMAN RIGHTS MOVEMENT PHILIPPINES 

DR. FROILAN D. MOBO 

Ambassador at Large, International Human Rights Movement  

Philippines  

 

ABSTRACT 

The Philippines now is suffering from a great economic loss because of the increasing number 

of infected persons from COVID-19 because of that numerous establishment were closed down 

and a lot of workers' lost their jobs that is why a very alarming increasing in poverty is 

experienced. The International Human Rights Movement Philippines is a newly created group 

which is registered under the Security Exchange Commission (SEC), one of the mission of the 

organization is aligned to the UN SDG pertaining to Community Development Program that 

can aid the ongoing situation. 

Keywords: Community Development, Human Rights Movement. 
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SÜNNET İLE KİŞİLİK HAKKI BAĞLANTISI 

THE RELATIONSHIP BETWEEN CIRCUMCISION AND PERSONAL RIGHTS 

Dr. Öğr. Üyesi Kumru Kılıçoğlu Yılmaz  

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye 

ORCID NO: 0000-0003-2235-4590 

 

ÖZET 

Sünnet, penis ucundaki deri katlantısının kesilerek alınmasıdır. Dünyada hala bazı ülkelerde 

daha farklı amaçlarla “kadına sünnet” uygulaması var olsa da, asıl amaca uygun olarak erkek 

çocuklarına uygulanan bir tıbbi müdahaledir.  

Sünnet yaptırmanın herhangi bir yaşı yoktur. Ancak, tıp bilimi verilerine göre, sünnetin 

çocuğun 2 yaşına gelene kadar yapılmaması halinde, cinsel benliğinin oluşmaya başladığı 2-6 

yaş arasında yapılmaması, 6 yaştan sonra yapılması uygundur. Sünnetin tıbben faydalı ve 

zorunlu olduğunu aslında kanıtlanamamış olmasına rağmen, erkek çocuğu olan aileler, bazı 

durumlarda, sağlık açısından olumlu etkisi olduğu düşünmelerinin yanı sıra dini inançlarının da 

gereği çocuklarını sünnet ettirmektedir.  

Sünnet, tıbbi bir müdahaledir. Tıbbi müdahalenin hukuka uygun olabilmesi için, kişinin bu 

müdahaleye izin vermesi ya da izin veremeyecek durumda olması gerekmektedir. 

Buna göre, acaba ayırt etme gücüne sahip olmayan bir çocuğun bedeni üzerinde tıbbi müdahale 

yapılması kararını çocuğun ailesi verebilir mi? Bu durum, çocuğun kişilik haklarının bir başkası 

tarafından kullanılması mı demektir? Ebeveynlerin, elbette velayetten doğan bir takım hakları 

mevcuttur; çocuk mallarını yönetmek, çocuğun eğitimine karar vermek gibi. Ancak bu haklar, 

çocuğun bedensel bütünlüğüne ilişkin olarak kullanılan haklar değildir.  

Bu durumda, acaba sünnet kararının verilmesi, velayet hakkının doğal bir sonucu olarak 

sayılmalı mıdır, yoksa sünnet olup olmama kararının çocuğun ayırt etme gücüne sahip olana 

kadar verilememesi, ancak çocuğun ayırt etme gücüne sahip olmasından sonra kendi iradesi ile 

bu kararı vermesi mi beklenmelidir? Çocuğun kendi rızası olmadan ailesi tarafından sünnet 

müdahalesine maruz bırakılması halinde, acaba çocuğun ailesine karşı bedensel bütünlüğünün 

ihlali gerekçesiyle tazminat talebi olabilir mi?  

Çalışmamızda, sünnetin tıbben zorunlu olduğu durumlar ayrık kalmak kaydıyla; sünnete rıza 

konusu kişilik hakları bağlamında incelenecektir.    

Anahtar kelimeler: Sünnet, kişilik hakkı, rıza, tıbbi müdahale, çocuk 

 

ABSTRACT 

Circumcision is the removal of the skin fold at the tip of the penis by cutting it. Although there 

is still a practice of "female circumcision" for different purposes in some countries in the world, 

it is a medical intervention applied to male children in accordance with the main purpose. 

There is no age for circumcision. However, according to medical science data, if circumcision 

is not performed until the child is 2 years old, it is appropriate not to be performed between the 

ages of 2-6, when the sexual self begins to form, but after the age of 6. Although it has not been 

proven that circumcision is medically beneficial and compulsory, families with male children 

sometimes have their children circumcised due to their religious beliefs as well as thinking that 

it has a positive effect on health. 
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Circumcision is a medical intervention. In order for a medical intervention to be legal, the 

person must be in a position to allow or not able to allow this intervention. 

Accordingly, can the family of the child decide to make a medical intervention on the body of 

a child who does not have discrimination? Does this mean that the personality rights of the child 

are being exercised by someone else? Parents, of course, have a number of rights arising from 

custody; such as managing children's property, deciding on the education of the child. However, 

these rights are not rights used in relation to the bodily integrity of the child. 

In this case, should the decision of circumcision be regarded as a natural consequence of the 

right of custody, or should the decision not to be circumcised until the child has the 

discrimination power, but should he be expected to make this decision of his own will after the 

child has the power to discriminate? If the child is subjected to circumcision by his family 

without his or her consent, can there be a claim for compensation against the family of the child 

on the grounds of violation of his bodily integrity? 

In our study, on the condition that circumcision is medically necessary, excluding cases; the 

subject of consent to circumcision will be examined in the context of personal rights. 

Keywords: Circumcision, personal right, consent, medical intervention, child 
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OF THE 'DISGUSTING ' 
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                 Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü 

                                                        Tınaztepe, İzmir 

                                            ORCID NO: 0000-0001-5651-3487 

 

ÖZET 

20. yy’ın ikinci yarısında başat gösteren Postmodern süreçle birlikte toplumsal, kültürel, 

ekonomik ve siyasal anlamda yaşanan değişim, beraberinde pek tabii ki sanatta da aktif bir rol 

oynamıştır. Modernizm’in sanatsal ve estetik anlayışını radikal bir şekilde yadsıyan 

Postmodernizm, meşru kıldığı çoğulcu anlayış perspektifinde sanatçıları farklı tema ve üslup 

çeşitliliğinin yanı sıra, sıradışı üretim arayışı teşebbüsüne de teşvik etmiştir. Bu sürecin 

değişimini farklı bir perspektifle değerlendirmek ve çeşitliliğin çerçevesini anlayabilmek adına 

feminist filozof Julia Kristeva’nın ortaya attığı ve ‘iğrenç veya atık’ olanı deşifre eden “Abject 

Art”a değinmek doğru olacaktır. 1980’lerin sonuna doğru ortaya çıkan sanatsal üretimlerde 

bedene ait tüm sınırların ihlali açısından, bedene ve bedensel izlevlere göndermede bulunarak, 

bedensel atıklar ile kimi sanatçıların üretimine de kaynaklık eden bu kavram, özellikle ikinci 

dalga feministlerce fikriyatlarının merkezine alınmıştır. Bu yaklaşım, alımlayıcıda uyandırılan 

tiksinti hissi ve toplum tarafından kabul görmeyeni ele alış biçimiyle sanat piyasasının ilgi 

odağı olmuştur. Öyle ki; bu tarz üretim yapan sanatçılar çalışmalarında kusmuk, kan, idrar, 

dışkı, adet kanı, salya gibi bedensel atıkları ve sıvıları, pis ve hastalıklı bedenleri ele alırken, 

bir yandan da cinsiyet rolleri ve bedene yönelik eleştiriyi yeni ve tahrik edici bir dille ortaya 

koymuş, sanata yönelik tüm sınırların ihlalini gerçekleştirerek, toplumsal normların ötesindeki 

olgulara dikkat çekmenin yanı sıra, düzene ve sisteme yönelik bir başkaldırı örneği olarak da 

sanatta yeni bir üretim biçiminin bayrağını taşımışlardır. Bunu gerçekleştirirken de Batı’nın 

idealize edilmiş beden algısının aksi bir yaklaşımla, izleyicide vücudun tanımı, sınırları üzerine 

farkındalık yaratmanın yanı sıra, kusursuzluk idealinin sanattaki yeri ve değeri üzerine 

izleyiciyi bambaşka bir biçimde düşünmeye de sevk etmişlerdir.  

Nitekim ‘her şey olur’ politikasının yankılandığı bir çağda, Modernizm’in dogmatik 

sınırlılığının aksine limitlerin gitgide ihlal edildiği, tiksintinin estetik zevkle bağdaştırıldığı ve 

‘iğrenç’liğin oldukça sarsıcı bir yaklaşımla üretime dönüştürüldüğü bu süreç, Postmodern 

sanatın sınırsızlık üzerine temellendirdiği anlayışa ait tartışmalara da kaynaklık etmiştir. Bu 

çalışmada iğrençlik kavramı üzerine oluşturulan, anti estetik yansımaları yaratılarında 

barındıran ve norm dışı bir sanatsal üretim sergileyen Andrea Serrano, Cindy Sherman, Kiki 

Smith, Paul McCarthy gibi çağdaş sanatçıların eserleri incelenmiş ve ‘Abject Sanat’ kavramı 

üzerinden yeniden yorumlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Postmodern, İğrenç, İğrenç Sanat, Beden 

 

ABSTRACT 

Along with the postmodern process that dominated the second half of the 20th century, the 

social, cultural, economic and political transformation have played an active role in art. 

Postmodernism, which rejected the radical artistic and aesthetic understanding of modernism, 

tempted to seek an extraordinary production within the diversity of themes and styles in the 
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perspective of the pluralist understanding it legitimized. It would be correct to refer to the 

"Abject Art" put forward by Julia Kristeva in decoding the "disgusting or waste". This concept, 

which is a source of body and bodily functions, bodily wastes and the production of some other 

arts, was taken from the second wave of feminist ideas, in addition to the violation of all 

boundaries regarding the body in art production. This approach has become the center of 

attention of the art market, with the feeling of disgust aroused by the audience and the way it 

treats the unacceptable by the society. Therefore; while the artists who produce using this style 

deal with bodily wastes and fluids such as vomit, blood, urine, feces, menstrual blood, saliva, 

dirty and diseased bodies in their works, they also bring the criticism of gender roles and the 

body in a new and provocative way. In addition to drawing attention to the facts beyond the 

social norms, they carried the flag of a new mode of production in art as an example of rebellion 

against the order and the system. While doing this, with an approach contrary to the idealized 

body perception of the West, it makes the viewer / receptor question the definition and limits 

of the body; they make us think about the place and value of the ideal of perfection in art. As a 

matter of fact, at an age where the 'Everything happens' policy resonates, this process, in which 

limits are violated, disgust is associated with aesthetic pleasure, and 'disgusting' is transformed 

into production with a rather shocking approach, contrary to the dogmatic limitation of 

Modernism, has also been the source of discussions about the understanding that Postmodern 

art is based on limitlessness. In this study, the works of contemporary artists such as Andrea 

Serrano, Cindy Sherman, Kiki Smith, Paul McCarthy,  all of which were created on the concept 

of disgusting, harboring anti-aesthetic reflections in their creations and exhibiting an out-of-

the-norm artistic production, were examined and reinterpreted through the concept of "Abject 

Art". 

Keywords: Postmodern, Disgusting, Disgusting Art, Body  
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FEMİNİST ELEŞTİRİ EKSENİNDE SANATTA BİR DİRENİŞ BİÇİMİ OLARAK 

PERFORMANS 

PERFORMANCE ART AS A FORM OF RESISTENCE WITHIN FEMINIST CRITICISM  

                                   Dr. Öğr. Üyesi Yudum AKKUŞ GÜNDÜZ 

                 Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü 

                                                        Tınaztepe, İzmir 

                                            ORCID NO: 0000-0001-5651-3487 

 

ÖZET 

Kadınların eril tahakküm politikayla mücadelesi 18. yüzyılda temel yurttaşlık haklar olan oy 

kullanma ve eğitim hakkı ile başlamıştır. 20. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde ise bir önceki 

feminist hareketin elde ettiği hakları ve özgürlükleri yeterli bulmayan radikal feminist dalga 

ortaya çıkmış ve bu dalga siyasi aktivizme bir ivme daha kazandırarak politik, toplumsal ve 

kültürel anlamda oldukça köklü bir değişim ve dönüşüm sürecinin yaşanması için mücadele 

başlatmış; bu mücadele beraberinde sanatta da etkin bir rol oynayarak bazı kadın sanatçıların 

üretim biçimlerine yön vermiştir. Feminist eleştirinin ivme kazandığı 1960’lı yıllar, meşru 

kılınmış eril düzenin sanat tarihideki hükümdarlığını alaşağı etmek adına, dönemin feminist 

sanat tarihçileri ve sanat eleştirmenleri öncülüğünde sanat tarihinde 

dışlanmış/ötekileştirilmiş/görmezden gelinmiş kadın sanatçıların üretimleri tekrar gündeme 

gelmiş ve beraberinde birçok kadın sanatçı galeri ve müze gibi kurumsal alanlarda işlerini 

sergileyerek sanat piyasasında görünürlük kazanmıştır. Nitekim, bu feminist mücadelenin 

bayrağını taşıyan taşıyan Linda Nochlin’in ‘‘Neden büyük kadın sanatçı yok?’’ başlıklı 

makalesi, bu aktivist girişimin kaynağını oluşturmuş ve sanat tarihinde büyük bir yankı 

uyandırmıştır. ‘‘1970’lerin sonuna gelindiğinde ise feminist sanatçılar önceki kuşağın ele aldığı 

‘kadın olma halini ve deneyimini’ vurgulamanın ötesinde, ‘hem sanata hem de kültüre yönelik 

daha büyük bir eleştirinin’ ortaya çıkmasında öncülük etmişlerdir’’ (Antmen, 2014: 13). Bu 

süreç göz önüne alındığında, meşru kılınmış eril düzenin tahakkümünden sıyrılmayı başararak, 

kadını ve kadın bedenini kültürel bir perspektifte ele alan, cinsiyet kalıplarının yapı bozumuna 

yönelik bir pratik sunan sanatçılardan bazıları üretimlerinde video, fotoğraf gibi farklı 

disiplinlere yönelirken, bazıları sanatçılar ise bastırılmış tüm duygulara, düşüncelere karşı bir 

baş kaldırı olarak ortaya çıkan, hem bireysel hem de toplumsal perspektifte bir ‘‘eylem’’ biçimi 

olan performansa başvurmuşlardır. 

Yapılan bu çalışmada, feminist hareketin tarihsel süreci hakkında öz bir bilgilendirme 

yapıldıktan sonra, özellikle 1960 sonrası feminist eleştiri çerçevesinde bir zemin keşfeden ve 

üretimlerini ataerkil bir sisteme karşı bir mücadele strateji olarak tanımlayan, aynı zamanda 

üretimlerinde toplumsal ve bedensel problemlerinin yanı sıra cinsiyet odaklı ayrıştırıcı bakışları 

teşhir eden Carolee Schneerman, Gina Pane, Marina Abramoviç,  Yoko Ono, Mierle Laderman 

Ukeles, Miriam Schapiro gibi feminist Performans sanatçılarının üretim pratiklerine; bu 

pratiklere yön veren ve üretimlerine kaynaklık eden ideolojilerinin temelleri ve nedenlerine 

değinilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Feminizm, feminist eleştiri, performans sanatı, beden. 

 

ABSTRACT 

The struggle of women against the masculine domination policy started in the 18th century with 

the request of the basic citizenship rights, the right to vote and education. In the second half of 
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the 20th century, the radical feminist wave, which did not find the rights and freedoms obtained 

by the previous feminist movement sufficient, emerged and this wave accelerated its political 

activism and started a struggle for a radical change and transformation process in political, 

social and cultural terms. As a result, this struggle also played an active role in art as well and 

shaped the production styles of some female artists. In the 1960s, when feminist criticism 

gained momentum, in order to overthrow the reign of the legitimized masculine order in art 

history, under the leadership of feminist art historians and art critics of the period, the 

productions of female artists who were excluded/ marginalized/ ignored in the art history came 

to the fore once again to stop the prior humiliating approach of both the galleries. In the end, so 

as to overturn the course of the exclusionary policies of institutional spaces towards women, 

they gained visibility in the art market by exhibiting their works in these institutions. As a matter 

of fact, Linda Nochlin’s article, who carried the flag of the feminist struggle, titled "Why are 

there no great female artists?", formed the source of this activist initiative and had a great impact 

on the history of art. "By the end of the 1970s, feminist artists, beyond emphasizing the 'state 

and experience of being a woman' which the previous generation addressed, led to the 

emergence of 'a greater critique in both arts and culture'' (Antmen, 2014: 13). Considering this 

process, some of the artists who managed to escape from the domination of the legitimized 

masculine order, working on woman and the female body in a cultural perspective, and offering 

a practice for the deconstruction of gender stereotypes, tended towards different disciplines 

such as video and photography in their production, while some others focusing on the 

suppressed emotions and thoughts, utilized “performance art” which emerged as a reaction 

against this suppression and a form of "action" in both individual and social aspects. In this 

study, after giving a brief information about the historical course of the feminist movement, in 

particular, the production practices of feminist performance artists such as; Carolee 

Schneerman, Gina Pane, Marina Abramovic, Yoko Ono, Mierle Laderman Ukeles, Miriam 

Schapiro, who discovered a ground within the framework of feminist criticism after 1960s and 

defining their production as a strategy of struggle against a patriarchal system, and exposing 

the social and body issues as well as gender-oriented discriminating perspectives in their 

production and finally the foundations and reasons of their ideologies that directed these 

practices and sources of their production are mentioned. 

Key words: Feminism, feminist criticism, performance art, body. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında II. Dünya Savaşı sonrası 

dönemde kurulan ikili ilişkilerin, Sivas’ta yayınlanan yerel bir gazete olan Ülke gazetesine 

yansımaları ve haber olarak kamuoyuna sunulması hakkında bilgi verilecektir. Bu kapsamda 

iki devlet arasındaki temel konuların, gazetede yer alması ve nasıl değerlendirildiği üzerinde 

durulacaktır.  

Gazetede yer alan haberlerden biri Sovyet Rusya’nın yayılmacı politikaları karşısında 

Amerika’nın Türkiye’ye yakınlaşmasıdır. II. Dünya Savaşı sonrasında Sovyet Rusya’nın İran 

üzerinden Orta Doğu petrollerini kontrolü altına alma çabaları karşısında İngiltere ve Amerika, 

Sovyet Rusya’yı kendi çıkarları için bir tehlike olarak görmeye başlamışlardır. Postdam 

Konferansı görüşmeleri sırasında Türk-Sovyet ilişkileri ile ilgili konularda tarafsız davranan 

Amerika, Sovyet Rusya’nın yayılmacı politikası karşısında tarafsızlığını bozmuş, özellikle 

1946 yılı başlarından itibaren Türkiye ile yakından ilgilenmiştir.  

Gazetede yer alan haberlerden bir diğeri Türkiye’nin Washington eski Büyük Elçisi Mehmet 

Münir Ertegün’ün cenazesinin İstanbul’a nakledilmesi ile ilgilidir. Dünya’nın ve Amerika’nın 

en büyük zırhlısı Missouri ile cenaze Türkiye’ye gönderilmiş, Sovyet Rusya’nın yayılmacı 

politikasına karşı Amerika’nın Türkiye’nin yanında olduğu mesajı verilmiştir. Missouri 

Gemisinin gelişi Türk basınında büyük yer bulmuş, bu olayla ilgili Ülke gazetesinde de 

günlerce haber yapılmıştır. 

Gazetede bir başka haberde de Sovyet Rusya’ya yönelik verilen mesajlardan söz edilmiştir. Bu 

bağlamda “Amerika’dan Ruslara Ciddi Bir İhtar Yazısı” başlığı ile haber yapılmış, dünyaca 

ünlü siyaset yazarı Walter Lippmann’ın New York Herald Tribune gazetesindeki yazısına yer 

verilmiştir.  

Ülke gazetesinde Amerikan yardımları ile ilgili haberlere de rastlanmıştır. Truman doktrini 

kapsamında Türkiye’ye yapılacak yardım tasarısının Amerikan Temsilciler Meclisinde kabul 

edilmesi, “Amerikan Yardımı Yurtta Büyük Sevinç Uyandırdı” başlığı ile haber yapılmış ve 

Amerikan yardımının ülkemizdeki yansımalarından bahsedilmiştir. Ayrıca haberde, Ankara 

siyasi çevrelerine göre tasarının kabulünün aslında Türkiye ve Yunanistan’a karşı mali 

yardımdan çok bir siyasi yakınlık ve samimiyet göstergesi olduğu bilgisi de yer almıştır.  Bir 

başka haberde, Tümgeneral Oliver’in başkanlığındaki Amerikan askeri heyetinin incelemelerde 

bulunmak üzere Sivas’a gelişine ve heyetin gezi programına geniş yer verilmiştir. Türkiye’ye 

yapılacak yardımlarla ilgili antlaşmanın imzalanması büyük bir memnuniyetle karşılanmış, iki 
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ülke arasında samimi ve halis niyetlerle varılmış yakınlaşmanın bir vesikası olduğu ifade 

edilmiştir. 

Benzer şekilde gazetede, Amerikan yardımlarına ilişkin başka haberlere de yer verilmiş, yardım 

kapsamında Türkiye’ye ulaştırılan askeri malzemeler, tarım alet ve makineleri ile personel 

eğitimleri hakkında da detaylı haberler yayınlamıştır.  

 Anahtar Kelimeler: Ülke Gazetesi, Türk-Amerikan İlişkileri, Truman Doktrini, 

 

ABSTRACT 

In this field, between Turkey and the United States of America II. Information will be given 

about the reflection of bilateral relations after World War II on the country newspaper, which 

is a newspaper in Sivas, and its presentation to the public as news. In this context, the coverage 

of the main issues between the two states in the newspaper and how they are evaluated will be 

emphasized. 

One of the news in the newspaper is America's convergence with Turkey in the face of Soviet 

Russia's expansionist policies. II. After World War II, Britain and America started to see Soviet 

Russia as a danger to their own interests in the face of Soviet Russia's efforts to control the 

Middle East oil through Iran. During the Postdam Conference negotiations, America, which 

acted neutral on issues related to Turkish-Soviet relations, disrupted its neutrality against the 

expansionist policy of Soviet Russia, especially since the beginning of 1946, it was closely 

interested in Turkey.  

Another of the news in the newspaper is about the transfer of the body of Turkey's former 

Ambassador to Washington, Mehmet Münir Ertegun, to Istanbul. The funeral was sent to 

Turkey with Missouri, the largest battleship in the world and America, and the message was 

given that America was with Turkey against the expansionist policy of Soviet Russia. The 

arrival of the Missouri Ship had a great place in the Turkish press, and the news about this 

incident was reported in the Country newspaper for days. 

In another article in the newspaper, the messages given to Soviet Russia were mentioned. In 

this context, a report was made under the heading "A Serious Warning from America to the 

Russians", and the article of the world famous political writer Walter Lippmann in the New 

York Herald Tribune newspaper was included. 

There were also reports about American aid in the country newspaper. Within the scope of the 

Truman doctrine, the acceptance of the aid bill to be made to Turkey in the American House of 

Representatives was reported under the heading "American Aid Awakened Great Joy at Home" 

and the reflections of American aid in our country were mentioned. In addition, the news also 

included the information that, according to Ankara's political circles, the adoption of the draft 

bill was actually a sign of political closeness and sincerity rather than financial aid to Turkey 

and Greece. In another report, the arrival of the American military delegation headed by Major 

General Oliver to Sivas to make examinations and the travel program of the delegation was 

widely covered. The signing of the agreement regarding aid to Turkey was welcomed and it 

was stated that it was a proof of the rapprochement between the two countries reached with 

sincere and pure intentions. 

Similarly, the newspaper featured other news related to American aid, and detailed news about 

military equipment, agricultural tools and machinery delivered to Turkey within the scope of 

aid, and training of personnel. 

Keywords: Ülke Newspaper, Turkish-American Relations, Truman Doctrine, 
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ÖZET 

Bu çalışmada, 1946 yılı içerisinde Türkiye ile Sovyet Rusya arasında karşılıklı verilen notaların 

Sivas’ta yayınlanan Ülke gazetesine yansımaları hakkında bilgi verilmiştir. Gazete haberlerinde 

özellikle Rusya tarafından verilen notalarda, boğazlarla ilgili isteklere ve Montrö Boğazlar 

Sözleşmesi’nde kendi lehine değişiklik yapılmasına ilişkin taleplere yer verilmiştir. Rusya’nın 

verdiği notalara karşı Türkiye’nin cevap mahiyetindeki notaları gazetede yer almıştır. 

Gazetede verilen bilgilere göre, 1946 yılında boğazlarla ilgili istekler Rus lider Stalin tarafından 

Yalta’da yapılan konferansta dile getirilmiş, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin güncelliğini 

kaybettiğini ve yenilenmesi gerektiğini ileri sürmüştür. Konu daha sonra yapılan Postdam 

Konferansı’nda tekrar gündeme getirilmiş, toplantıya katılan Amerika, İngiltere ve Rusya 

temsilcileri Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin günün şartlarına göre yenilenmesi gerektiğine 

mutabık kalmışlardır. Bundan sonraki süreçte ise üç devletin ayrı ayrı Türkiye ile Boğazlar 

konusunda görüşme yapması kararı alınmıştır. Postdam Konferansı’nda alınan karara istinaden, 

Sovyet Rusya 8 Ağustos 1946’da Türkiye’ye bir nota vermiştir. Sovyet Rusya notasında, bazı 

örnek olaylardan bahsederek Türkiye’yi, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Montrö Boğazlar 

Sözleşmesi’ne aykırı davranmakla ve Almanya ile İtalya’ya ait savaş gemilerinin boğazlardan 

geçişine izin vermekle suçlamıştır. 

Sovyetler Birliği’nin bu notasına Ülke gazetesinde, Tokat Milletvekili Refik Ahmet Sevengil 

tarafından kaleme alınan bir yazı ile tepki gösterilmiştir. Yazıda, Rusya’nın boğazlarda üs 

kurma hayalinin üstü kapalı dile getirilmesinin, Türkiye’nin bağımsızlığına ve toprak 

bütünlüğüne zarar verecek bir teklif olduğu için kesinlikle kabul edilebilir bir teklif olmadığının 

altı çizilmiştir. Ayrıca gazete, notanın dünyadaki yansımalarına yer vermiş, yabancı haber 

ajanslarının değerlendirmelerini ve tepkilerini sayfalarına taşımıştır. Sovyetler Birliği notasının 

Türkiye’nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne aykırı maddeler içermesinden dolayı Türk 

basınının gösterdiği tepkiye dünya basınından destek geldiği de yazılmıştır.  

Türkiye, Rusya’nın boğazlarla ilgili isteklerine dayalı notasına cevabını, 22 Ağustos 1946 

tarihinde karşı bir nota ile iletmiştir. Ülke gazetesinin haberine göre, Türkiye’nin vermiş olduğu 

nota metni, dünyadaki tüm haber ajanslarına düşmüş ve büyük bir sempati ile karşılanmıştır. 

Uluslararası radyo kanallarında Türk notasının analizi yapılmış, Türkiye’nin haklı olduğu 

belirtilmiştir. Gazetede uluslararası haber ajanslarında bu konuda yer alan haberlere de yer 

verilmiş; Sovyet Rusya’nın tekliflerinin tamamıyla Türk egemenlik ve istiklâline açık bir 

taarruz olduğu yönünde yazılar yazılmıştır. 
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Türkiye’nin cevap niteliğinde verdiği notanın yankıları sürerken Sovyet Rusya 24 Eylül 

1946’da yeni bir nota daha vermiştir. Rusya notasında, Karadeniz’de çok önemli noktaları da 

içeren 2100 kilometre uzunluğunda sınırı bulunduğunu, kendi sınır güvenliğini sağlamasının 

hayati önem taşıdığını, bu yüzden Sovyet Rusya’nın da boğazların emniyetinin sağlanmasında 

rol alması gerektiğini ileri sürerek boğazlarda üs talebinde ısrar etmiştir. 

Türkiye bu notaya cevabını, 18 Ekim 1946 tarihinde iletmiştir. Ülke gazetesindeki habere göre 

Türkiye verdiği nota ile Sovyet Rusya’nın boğazlardaki üs talebini net bir şekilde reddetmiştir. 

Türkiye’nin verdiği bu son notadan sonra Sovyet Rusya karşılık vermemiş, bir daha Montrö 

Boğazlar sözleşmesinin yenilenmesi talebinde bulunmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ülke Gazetesi, Türk-Rus İlişkileri, Montrö,  

 

ABSTRACT 

In this study, information was given about the reflections of the notes exchanged between 

Turkey and Soviet Russia in 1946 on the newspaper Ülke. In the newspaper news, especially 

in the notes given by Russia, the demands regarding the straits and the demands for making 

changes in the Montreux Straits Convention in their favor were included. Turkey's response to 

the notes given by Russia was featured in the newspaper. 

According to the information given in the newspaper, the demands regarding the straits were 

expressed by the Russian leader Stalin in the conference held in Yalta in 1946, and he claimed 

that the Montreux Straits Convention was out of date and should be renewed. The issue was 

brought back to the agenda at the Postdam Conference held later, and the representatives of 

America, Britain and Russia who attended the meeting agreed that the Montreux Straits 

Convention should be renewed according to the conditions of the day. In the next period, it was 

decided that three states would have separate talks with Turkey on the Straits. Based on the 

decision taken at the Postdam Conference, Soviet Russia delivered a note to Turkey on August 

8, 1946. In his note, Soviet Russia accused Turkey of violating the Montreux Straits Convention 

during the years of the Second World War and allowing warships belonging to Germany and 

Italy to pass through the straits. 

This note of the Soviet Union was reacted with an article written by Tokat Deputy Refik Ahmet 

Sevengil in the newspaper Ülke. In the article, it was underlined that the implicit expression of 

Russia's dream of establishing a base in the straits is definitely not an acceptable offer, as it is 

an offer that will harm Turkey's independence and territorial integrity. In addition, the 

newspaper included the reflections of the score in the world and carried the evaluations and 

reactions of foreign news agencies to its pages. It was also written that because the Soviet Union 

note contains articles contrary to Turkey's independence and territorial integrity, the reaction of 

the Turkish press was supported by the world press.  

Turkey conveyed its response to the note based on Russia's wishes on the straits with a counter 

note on August 22, 1946. According to the report of the Ülke newspaper, the text of the note 

given by Turkey fell on all news agencies in the world and was greeted with great sympathy. 

An analysis of the Turkish note has been made on international radio channels and it has been 

stated that Turkey is right. The newspaper also included the news on this subject in international 

news agencies; Articles were written that the proposals of Soviet Russia were completely open 

to Turkish sovereignty and independence. 

While the echoes of the note given as an answer by Turkey continued, Soviet Russia gave a 

new note on September 24, 1946. In his note, Russia insisted on demanding bases in the straits, 

arguing that there is a 2100-kilometer-long border in the Black Sea, including very important 
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points, that it is vital to ensure its own border security, so Soviet Russia should also play a role 

in ensuring the security of the straits. 

Turkey transmitted its response to this note on October 18, 1946. According to the news in the 

country newspaper, Turkey clearly rejected the Soviet Russia's request for a base in the straits 

with its note. After this last note given by Turkey, Soviet Russia did not respond and did not 

demand the renewal of the Montreux Straits contract any more. 

Key Words: Ülke Newspaper, Turkish-Russian Relations, Montreux, 
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MEASURES TAKEN AGAINST THE CASES OF SHEKAVET AND ROBBERY THAT 

OCCURRED IN URFA IN THE FIRST YEARS OF THE REPUBLIC 

Dr. Öğr. Üyesi Ferit YÜCEBAŞ 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü 

ORCID NO: 0000-0002-4645-1734 

 

ÖZET 

Şanlıurfa, coğrafi konumu itibariyle Doğu ile Batı arasında geçiş güzergâhında bulunmaktadır. 

Suriye ile komşu olan Şanlıurfa hem stratejik hem de coğrafi bakımdan önemli bir yere sahipti. 

Osmanlı Devleti’nin yıkılması ve Milli Mücadele Dönemi’nin başlamasıyla yurdun birçok 

yerinde olduğu gibi Urfa’da da asayişi ihlal eden gelişmeler yaşandı. Eşkıya ve soygun 

vakalarının sıkça yaşanması çeşitli tedbirlerin alınmasını zorunlu hale getirdi. Öncelikli olarak 

askeri önlemlere başvuruldu ve sıkı tedbirler alındı. Türkiye-Suriye sınırının mevcut yapısı 

devlet aleyhine faaliyette bulunan aşiretlerin Suriye tarafına rahat bir şekilde geçmelerine neden 

olmaktaydı. Sınırı ihlal edenlerin önemli bir kısmının ise Ermeni olduğu belirtilmekteydi. İşte 

bu noktada bölgede çıkarlarını devam ettirmek isteyen İngiltere ve Fransa ayrılıkçı hareketleri 

destekleyerek şekavet ve soygun vakalarının artmasına neden oldular. Akçakale civarında 300 

hayvanın 10 Fransız askeri tarafından Suriye’ye götürülürken yakalanması ve şekavet 

olaylarına karışanların bunlar tarafından korunması örnek olarak verilebilir.  Diğer taraftan 

Hoybun Cemiyeti de bölgede aktif bir şekilde Türkiye aleyhine faaliyet yürütmekteydi.  

Bölgenin asayişini ihlal eden en önemli gelişmelerden biri Şeyh Sait İsyanı idi. Bu isyan 

bastırılmış ve gerekli tedbirler alınmış olmasına rağmen asayiş ve emniyet bölgede tam olarak 

tesis edilememişti. Bu hususta birtakım kanuni tedbirlere başvurulmuştu. Şanlıurfa’nın Suriye 

ile geniş bir şekilde sınırının bulunması ve bu sınırın tam olarak korunamaması kargaşa ve 

karışıklığın artmasına neden olmuştu. Suriye tarafından gelen hırsızlar ve bazı aşiretlerin 

olumsuz amelleri bölgenin emniyet ve huzurunu bozan önemli vakalardı. Devlete taraftar olan 

aşiretlerden istifade edilerek gerektiğinde verilecek emir üzerine Suriye tarafına şiddetli akınlar 

yapılması için bölge valilerine talimatlar gönderilmişti. Suriye sınırının mevcut yapısından 

dolayı Türkiye tarafında bulunan çiftçilerin toprakları diğer tarafta kalmıştı. Bu durum 

kaçakçılığın da bölgede artmasına neden olmuştur. Suriye tarafında hazırlanan çeteler, 

Şanlıurfa’nın sınıra yakın ilçelerini Suruç, Akçakale, Harran ve Viranşehir’i basarak hırsızlık 

olaylarına karıştıkları tespit edilmişti. Soygun vakaları genel olarak küçükbaş hayvanlar 

üzerinden yapılmaktaydı. Bu olaylar esnasında çeşitli çatışmalar yaşanmıştır. Bundan dolayı 

adam öldürme ve yaralama vakalarıyla sık sık karşılaşılmaktaydı. Bu tür olaylara mahal 

vermemek için Cumhuriyet hükümetleri bölgeyi sık sık teftiş ettirmiştir. Bölge ile ilgili alınan 

raporlara göre çözüm yolları üretilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Asayiş, Alınan Tedbirler, Kaçakçılık, Suriye, Urfa. 

 

ABSTRACT 

Şanlıurfa is located on the transition route between East and West due to its geographical 

location. Şanlıurfa, neighboring Syria, had an important place both strategically and 

geographically. With the collapse of the Ottoman Empire and the beginning of the War of 

Independence, developments that violated public order took place in Urfa, as in many parts of 
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the country. The frequent occurrence of thugs and robberies made it necessary to take various 

measures. First of all, military measures were used and strict measures were taken. The current 

structure of the Turkish-Syrian border caused the tribes, who were acting against the state, to 

cross over to the Syrian side easily. It was stated that a significant portion of those who violated 

the border were Armenians. At this point, Britain and France, who wanted to continue their 

interests in the region, supported the separatist movements, causing an increase in the cases of 

shekavet and robbery. An example is the capture of 300 animals around Akçakale while being 

taken to Syria by 10 French soldiers and the protection of those involved in the shekavet 

incidents. On the other hand, the Hoybun Association was actively working against Turkey in 

the region. One of the most important developments that violated the order in the region was 

the Sheikh Sait Rebellion. Although this rebellion was suppressed and necessary precautions 

were taken, order and security could not be fully established in the region. Some legal measures 

were taken in this regard. The large border of Sanliurfa with Syria and the inability to fully 

protect this border caused an increase in chaos and confusion. The thieves who came from Syria 

and the negative deeds of some tribes were important cases that disturbed the security and peace 

of the region. Using the tribes that supported the state, instructions were sent to the governors 

of the region to make violent raids on the Syrian side on orders to be given when necessary. 

This has led to an increase in smuggling activities in the region. Due to the current structure of 

the Syrian border, the farmers' lands on the Turkish side remained on the other side. In this case, 

it was determined that the gangs prepared on the Syrian side of the region in the region were 

involved in the theft by raiding Suruç, Akçakale, Harran and Viransehir, the districts of 

Şanlıurfa close to the border. Robbery cases were generally carried out on ovine animals. 

Various conflicts took place during these events. Therefore, cases of manslaughter and 

wounding were frequently encountered. In order to prevent such incidents, the governments of 

the Republic frequently inspected the region. Solutions have been produced according to the 

reports received regarding the region. 

Keywords: Public Security, Measures Taken, Smuggling, Syria, Urfa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONGRE ÖZET KİTABI 18 www.gapzirvesi.org



 

İBTİDAİ TƏHSİLDƏ NAĞILETMƏ ÜZRƏ ƏDƏBİ TƏLƏFFÜZ BACARIQLARI 

AŞILAMAĞIN OPTİMAL İMKANLARI 

OPTIMAL OPPORTUNITIES TO INCULCATE LITERARY PRONUNCIATION SKILLS 

IN STORYTELLING IN PRIMARY EDUCATION 

Sahilə ABBASOVA 

Naxçıvan Dövlət Universiteti, Azərbaycan, Naxçıvan 

ORCID NO: 0000-0002-3999-9670 

 

ÖZET 

İbtidai təhsilin Azərbaycan dili kursunda nağıletmə bacarıqlarının siferası indi daha geniş şəkil 

almışdır. Belə bacarıqlar mətnlər üzərində oxu və danışıq formalarında həyata keçirilir . Həmin 

mətnlərin əksəriyyəti də nağıl, əfsanə, dastan və s. məzmunlu folklor materiallarından ibarət 

olur .  I-IV siniflər üzrə şagirdlərə nağıletmə bacarığları aşılamağın optimal imkanları ilə 

əlaqədar aşağıdakı tezislərimizi həmkarlarımızla bölüşmək və ya paylaşmaq istərdik :  

1. Əsas mətnlərin oxusu üzərində intonasiya (tənəffüs, ton, tembr, fasilə, vurğu) və orfoepiya 

bacarıqlarının gözlənilməsinə nəzarət və qiymətləndirmə qrupların və onların ən fəal üzvləri 

olan liderlərin funksiyalarına daxil edilməlidir .  

2. Mətnin nəqli intonasiyasını düzgün nəfəsalma ilə başlamaq ilkin, lakin ən vacib və ya zəruri 

tələblərdən olmalıdır; Çünki bu prossesdə həm heca və həm də məntiqi vurğunu gözləmək 

lazım gəlir .  

3. Avazlanma və orfoepiya amilinə eyni dərəcədə diqqət yetirmək optimallıq kimi 

qiymətləndirilir . Bu iki amil birlikdə nitqi daha da gözəl edir . 

4. Nəqletmə bacarıqlarının aşılanmasında müşahidə olunan yazılı nitqin düzgün qurulması 

əsasdırsa, düzgün qurulan materialın ovqatı gözləməklə intonasiya və orfepiyaya əməl etməklə 

oxunması və danışılması da əsasdır .  

5. Metodistlərimiz nağıl etmə materiallarının şifahi və yazılı formasını şagirdlərə çatdırmaq 

üçün bu tezisi də maraq obyektinə çevirə bilərlər : "Dil öz əlvan qiyafəsini və ya gözəl libasını 

yazıda nümayiş etdirir ; Lakin yazılı nitq parçasının bu üstünlüklərinə baxmayaraq , yazılı nitq 

açılmamış qönçədirsə , şifahi nitq rahiyəli çiçəyə bənzəyir". (Əziz Əfəndizadə: 1, s 7.) 

Folklor materiallarının verdiyi bu imkanlardan optimal istifadə etmək üçün oxu və danışıqda 

intonasiya və orfoepiya bacarıq vərdişlərinə diqqəti gücləndirmək şagirdlərin mədəni nitqinin 

təkmilləşdirilməsinə dəlalət edir .  

Açar sözlər : nağıletmə, folklor materialı, ədəbi-tələffüz bacarıqları , imkanlar və yollar  

 

ABSTRACT 

The number of storytelling skills in the Azerbaijani language course of primary education has 

now become more widespread. Such skills are implemented in the form of reading and speaking 

on texts. Most of these texts are fairy tales, legends, epics and so on. consists of folklore 

materials. We would like to share or share the following theses with our colleagues regarding 

the optimal opportunities to instill storytelling skills in students in grades I-IV: 

1. Monitoring and evaluation of intonation (breathing, tone, timbre, pause, emphasis) and 

orthoepy skills on reading key texts should be included in the functions of groups and their most 
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active leaders. 

2. Starting the intonation of the text with proper breathing should be one of the initial, but 

most important or necessary requirements; Because in this process it is necessary to expect both 

syllable and logical emphasis. 

3. Equal attention to the pronunciation and orthoepy factor is considered optimal. These 

two factors together make speech even more beautiful. 

4. If the correct construction of the written speech observed in the inculcation of transport 

skills is the basis, the correct structure of the material is also the basis for reading and speaking 

by following the intonation and orthography while waiting for the mood. 

5. Our methodologists can also turn this thesis into an object of interest in order to convey 

to students the oral and written form of storytelling materials: "Language demonstrates its 

colorful appearance or beautiful dress in writing; ". (Aziz Efendizade: 1, p. 7.) 

In order to make the most of these opportunities provided by folklore materials, increasing 

attention to intonation and orthoepy skills in reading and speaking indicates the improvement 

of students' cultural speech. 

Key words: story, folklore material, literary pronunciation, possibilities and methods. 
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ÖZET 

Gelişen teknoloji ve değişen dünya zamanla endüstriyel yeniliklere hatta devrimlere sebebiyet 

vermiştir. Şimdiye kadar yaşanan yenilikler, değişiklikler, yeni üretim yöntemleri ve diğer tüm 

alanlardaki etkiler ile beş endüstriyel devrim yaşanmıştır. Endüstriyel devrimlere paralel olarak; 

teknolojik, sosyal, demografik ve pazar koşullarının değiştiği bir yapıda lojistikte de beş devrim 

yaşanmıştır. Bu doğrultuda Endüstri 4.0 ile hayatımıza giren, Nesnelerin ve hizmetlerin 

interneti (IoTS), RFID Sistemleri, Siber Fiziksel Sistemler (SFS-CPS) Lojistik 4.0 kavramını 

ortaya koymuştur. Endüstriyel devrimler içerisinde üzerinde en fazla durulan ve en çok 

çalışmanın yapıldığı devrim, Endüstri 4.0 devrimidir. Bu devrimle beraber internet tabanlı 

birçok yenilik hayatımıza girmiştir. Endüstri 4.0 ile beraber lojistik 4.0 kavramı da literatürde 

kendine yer edinmiştir. Lojistik 4.0 günümüz iş dünyası için oldukça önemlidir. Lojistik 4.0’ın 

içinde barındırmış olduğu her bir bileşen firmalar için rekabet avantajı, kar maksimizasyonu ve 

maliyet azalışı sağlamaktadır.  

Lojistik 4.0 devriminin ardından insan merkeziyetçiliği ile robotların ve otonom yapıların 

insanlar için varolmasını ve insanlar için teknolojiiyi kullanmayı hedefleyen toplum 5.0 

kavramı ortaya atılmıştır.  Bu kavramla birlikte lojistik te beşinci evrimini yaşamak durumunda 

kalmıştır. Lojistik 5.0  ile lojistik sektöründe insan merkeziyetçiliği, firma verimliliği, firma 

giderleri için Endüstri 4.0’ın sağlamış olduğu modern lojistik yöntemleri ile firmalar kendi 

yapılarını entegre ederek çalışmaktadır. Bu bağlamda lojistik firmaları değişen müşteri 

taleplerine uygun türlü yapılarda kişiye özel lojistik hizmetleri sunmayı hedeflemektedir. 

Böylece müşteri memnuniyetinin sağlanarak hem firma verimliliği arttıralacak hem de insanlar 

merkez konumda kalacaktır. Ancak dünyada beş endüstriyel ve lojistik devrim yaşansa da 

Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok ülke hala lojistik 4.0 trendlerini yakalamaya 

çalışmaktadır.  

Bu çalışmada, literatür iki aşamada incelenerek lojistiğin evrimleşmesi resmedilecektir. İlk 

olarak endüstriyel devrimleri ile ilgili literatür taraması yapılacaktır.  Daha sonra evrim 

aşamalarını belirlemek için Lojistik ve Tedarik Zinciri ile ilgili literatür incelenecektir. Böylece 

endüstriyel devrimler ile lojistik evrimler/devrimler arasındaki ilişki ortaya konulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Endüstriyel Devrimler, Lojistik 4.0, Endüstri 4.0, Lojistik 5.0 

 

ABSTRACT 

Developing technology and a changing world have led to industrial innovations and even 

revolutions over time. So far, there have been five industrial revolutions with innovations, 

changes, new production methods and effects in all other areas. In parallel with the industrial 

revolutions, there were five revolutions in logistics in a structure where technological, social, 

demographic and Sunday conditions changed. In this direction, Industry 4.0 introduced the 
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concept of Internet of objects and services (IoT), RFID systems, Cyber Physical Systems (SFS-

CPS) logistics 4.0, which entered our lives. In the Industrial Revolutions, The Revolution on 

which the most focus and most work is done is the revolution of Industry 4.0. With this 

revolution, many internet-based innovations have entered our lives. Along with Industry 4.0, 

the concept of logistics 4.0 has also taken its place in the literature. Logistics 4.0 is very 

important for today's business world. Each component of logistics 4.0 provides competitive 

advantage, profit maximization and cost reduction for companies. 

After the logistics 4.0 revolution, the concept of Society 5.0, which aims at the existence of 

robots and autonomous structures for people and the use of technology for people, was put 

forward with human decentralization. Along with this concept, logistics te had to experience its 

fifth evolution. With logistics 5.0, companies work by integrating their structures with modern 

logistics methods provided by Industry 4.0 for human decentralization, company efficiency, 

company expenses in the logistics sector. In this context, logistics companies aim to provide 

personalized logistics services in various structures in accordance with changing customer 

demands. In this way, by ensuring customer satisfaction, the company will increase productivity 

and people will remain in the central position. But although there are five industrial and logistics 

revolutions in the world, many countries, including Turkey, are still trying to catch up with 

logistics 4.0 trends. 

In this study, the evolution of logistics will be illustrated by examining the literature in two 

stages. First, literature on industrial revolutions will be reviewed. The literature on logistics and 

Supply Chain will then be examined to determine the stages of evolution. In this way, the 

relationship between industrial revolutions and logistics evolutions/revolutions will be 

revealed. 

Keywords: Industrial Revolutions, Logistics 4.0, Industry 4.0, Logistics 5.0 
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ABSTRACT 

The current study aimed to investigate how Turkish policymakers make sense of the issues of 

desertification in Turkey. Understanding the perception of Turkish policymakers toward the 

issue of desertification and presenting that issue from a sociological perspective is important. 

To this end, this study used telephone interviews with 5 Turkish policymakers from the related 

Turkish ministries. This study also analysed published Turkish officials’ documents relating to 

the issue of desertification such as annual action plans, regulations, conference documents, and 

official reports alongside NGO and private sector documents. 

The results showed that with regards to actors combating the issue of desertification, Turkish 

policymakers are not only the actors who fight against desertification, but also a variety of 

actors including the public, universities, scientists, private sectors, NGOs, and international 

partners. The findings also showed that each cause of desertification has its adverse effects on 

the emergence of desertification and that its negative effects on the human and natural 

environment, technical reasons and socio-economic, administrative and legal reasons are 

considered more prominent than natural causes. The results show that; There is no full 

desertification area in Turkey, instead, areas that have begun to become desertification are seen. 

Land degradation is at the forefront of desertification in Turkey. Land degradation is accelerated 

as a result of human activities and contributes to the desertification process. It also showed that, 

possibly, formation and development that accelerated desertification accelerated its 

development, and its development negatively affected society economically, socially, 

politically and physically. 

The results suggested that understanding the issues of desertification in the context of sociology 

would be useful for some areas of sociology literature where desertification issues such as 

climate change, ecological and environmental problems are frequently applied. These results 

were also useful for policymakers and in providing scientific evidence for a better 

understanding of the problem of desertification and the role of relevant actors in addressing it. 

Keywords: Climate Change, Desertification, Environment Sociology, Policymakers 

 

ÖZET 

Bu çalışma, Türk politika yapıcılarının Türkiye'deki çölleşme meselelerini nasıl 

anlamlandırdıklarını incelemeyi amaçlamaktadır. Türk siyasetçilerinin çölleşme konusuna 

yönelik algılarını anlamak ve bu konuyu sosyolojik bir perspektiften sunmak önemlidir. Bu 

amaçla, bu çalışmada ilgili Türk bakanlıklarından 5 Türk politika yapıcı ile telefon görüşmeleri 

yapılmıştır. Bu çalışma aynı zamanda, yıllık eylem planları, yönetmelikler, konferans belgeleri 

ve resmi raporlar gibi çölleşme sorunuyla ilgili yayınlanmış Türk yetkililerin belgelerinin yanı 

sıra STK ve özel sektör belgelerini de analiz etti. 
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Sonuçlar, çölleşme sorunuyla mücadele eden aktörlerle ilgili olarak, Türk politika yapıcılarının 

yalnızca çölleşmeye karşı savaşan aktörler olmadığını, aynı zamanda kamu, üniversiteler, bilim 

adamları, özel sektörler, STK'lar ve uluslararası ortaklar da dahil olmak üzere çeşitli aktörler 

olduğunu gösterdi. Bulgular ayrıca, çölleşmenin her bir nedeninin çölleşmenin ortaya çıkması 

üzerinde kendi olumsuz etkilerine sahip olmasına ve insan ve doğal çevre üzerindeki olumsuz 

etkilerinin, teknik nedenlerin ve sosyo-ekonomik, idari ve yasal nedenlerin doğal nedenlere 

kıyasla daha belirgin olarak kabul edildiğini göstermiştir. Sonuçlar gösteriyor ki; Türkiye'de 

tam bir çölleşen alan bulunmamakta, bunun yerine çölleşmeye başlamış alanlar görülmektedir. 

Türkiye'de çölleşmenin ön saflarında arazi bozulması yer almaktadır. Arazi bozulması, insan 

faaliyetlerinin bir sonucu olarak hızlanır ve çölleşme sürecine katkıda bulunur. Ayrıca bulgular, 

toplumun çölleşmeyi hızlandıran oluşum ve büyüklüğü açısından etkilediğini ve çölleşmenin 

de toplumu ekonomik, sosyal, politik ve fiziksel olarak olumsuz etkilediğini göstermiştir. 

Sonuçlar, çölleşme konusunun sosyoloji bağlamında anlaşılmasının, iklim değişikliği, ekolojik 

ve çevresel sorunlar gibi çölleşme konusunun sıklıkla uygulandığı sosyoloji literatürünün bazı 

alanları için yararlı olacağını öne sürdü. Bu sonuçlar, çölleşme sorununun daha iyi anlaşılması 

ve ilgili aktörlerin bu konuyu ele almadaki rolünün daha iyi anlaşılması için bilimsel kanıt 

sağlama açısından ve politika yapıcılar açısından için de yararlıydı. 

Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, Çölleşme, Çevre Sosyolojisi, Politikayapıcılar. 
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UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNİN LİSE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET 

BAĞIMLILIĞINA ETKİLERİ ANKARA-MAMAK ÖRNEĞİ 

EFFECTS OF DISTANCE EDUCATION PROCESS ON INTERNET ADDICTION IN 

ANKARA-MAMAK HIGH SCHOOL STUDENTS 

Bilal KILINÇ 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Anabilimdalı, Sosyoloji 

(Dr) Doktora Öğrencisi, Yenimahalle/ANKARA 

ORCID NO: 0000-0003-4266-8490 

 

ÖZET 

Korona Virüs salgını son bir yıldır sadece Türkiye’de değil tüm Dünya’da etkisini göstermiş ve 

hayatın her alanında değişimlere neden olmuştur. Hayatta davranış değişikliğine sebep olan ve 

insanları bu değişikliğe zorlayan bu salgın, Türkiye’de de bazı kurumların işleyişini tamamen 

değiştirmiştir. Bunların en önemlisi eğitim kurumudur. Pandemi şartlarının ağırlaşmasıyla ile 

birlikte yüz yüze eğitimin mümkün olmadığı Dünya’da çoğu ülke online eğitime geçmiştir. 

Pandemi öncesinde varlığından söz ettiren online eğitim modeli Türkiye’de de ivme kazanmış 

ve tüm eğitim kurumları uzaktan eğitim modeli olan online eğitime geçmiştir. Uzaktan eğitim 

sürecinde öğrencilerin alışkanlıklarının değiştiği gözlemlenmiştir. Bu araştırmanın temel amacı 

lise seviyesi öğrencilerinin pandemi süresince uygulanan uzaktan eğitim sürecinde teknoloji ve 

internete olan bağımlılığını ölçmeyi amaçlamıştır. Bu araştırmanın önemi pandemi süreci ve 

internet bağımlılığı ile yoğun ve anlamlı bir ilişkinin olmasıdır. 

Türkiye’de internet kullanım istatistiklerine baktığımızda; internetin Türkiye’ye gelmesiyle 

birlikte 2000’li yıllarda yaklaşık 2 milyon internet kullanıcısı varken son dönemlerde Türkiye 

nüfusu oranla baktığımızda %80 kullanıcıya ulaşılmıştır. İnternet kullanım sürelerinin uzaması 

bireyde birtakım problemleri beraberinde getirmektedir. Uzun süre internet başında olmak 

sosyal açıdan bazı sorumlulukların yerine getirilmesine engel olmaktadır. Bunların en başında 

aile ilişkilerini etkilemekte, iş hayatında ilişkileri bozmakta ve kişiye ruhsal yönden zarar 

vermektedir. Pandemi süreci gençlerin internette kalma sürelerini artırdığı gibi ebeveynler 

arasında da onaylanmasını sağlamıştır. Araştırmanın örneklemi olarak Ankara Mamak İlçesi 

seçilmiş ve lise öğrencileri arasında uzaktan eğitim sürecinin internet bağımlılığına etkisi 

araştırılmıştır. Araştırmanın veri toplama aracı olarak online Google Form aracılığıyla 21 

soruluk likert tipi anket uygulanmıştır. Toplam 574 öğrenciye ulaşılmış ve elde edilen sonuçlar 

bakımından öğrencilerin internette bulunma sürelerini kim belirliyor sorusuna %61’i kendi 

belirlediğini ve bu da öğrencilerin istediği zaman girip istediği zaman internetten ayrıldığı 

anlamı sonucuna varılmaktadır. Bu açıdan araştırmanın tavsiyeleri olarak internet bağımlılığı 

tek taraflı değil ailelerinde bu işin içine katılmalı ve sonraki araştırmalar için hem öğrenciler 

hem de ebeveynleriyle görüşülerek bir araştırma yapılmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: İnternet bağımlılığı, uzaktan eğitim, lise öğrencisi 

 

ABSTRACT 

The Corona Virus epidemic has had an impact not only in Turkey but all over the world for the 

past year and has caused changes in all areas of life. This epidemic, which causes behavioral 

changes in life and forces people to change this, has completely changed the functioning of 

some institutions in Turkey. The most important of these is the educational institution. With the 

worsening conditions of the pandemic, most countries in the world where face-to-face 
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education is not possible have switched to online education. The online education model, which 

made its presence known before the pandemic, has also gained momentum in Turkey and all 

educational institutions have switched to online education, which is a distance education model. 

It was observed that the habits of the students changed during the distance education process. 

The main purpose of this study was to measure high school level students' addiction to 

technology and internet during the distance education process applied during the pandemic. The 

importance of this research is that it has an intense and significant relationship with the 

pandemic process and internet addiction. 

When we look at internet usage statistics in Turkey; With the arrival of the internet in Turkey, 

there were about 2 million internet users in the 2000s, but when we look at the population of 

Turkey, 80% of users have been reached recently. The prolongation of the Internet usage time 

brings along some problems for the individual. Being on the internet for a long time prevents 

the fulfillment of some social responsibilities. First of all, it affects family relationships, 

disrupts relationships in business life and harms the person psychologically. The pandemic 

process has increased the duration of young people's stay on the internet and has also enabled 

them to be approved by parents. Ankara Mamak District was selected as the sample of the study 

and the effect of distance education process on internet addiction among high school students 

was investigated. As the data collection tool of the research, a Likert type survey with 21 

questions was applied via the online Google Form. A total of 574 students were reached and it 

is concluded that 61% of the question of who determines the duration of internet use of students 

in terms of the results obtained means that the students enter whenever they want and leave the 

internet whenever they want. In this respect, as the recommendations of the research, internet 

addiction should not be one-sided but their families should be involved in this business, and a 

research should be conducted by interviewing both students and their parents for further 

research. 

Keywords: Internet addiction, distance education, high school student 
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ÖZET 

Gelişen dünyada insan kaynaklarının temelini oluşturan işe alım süreçleri artık kalıplaşmış 

yöntemlerden çok yetkinlikler esas alınarak yapılmaktadır. Buradaki beklenti, çalışanların 

sadece görev tanımlarını kaliteli bir şekilde yapmaları değil, görevlerinin nasıl daha iyi 

yapılabileceğine dair fikirler üretmeleridir. Nitelikli çalışanların sayısının artması firmaların 

rekabet edebilir hale gelmesini sağlamıştır. Bu doğrultuda firmalar ücret yönetimi, yan haklar, 

performans değerlendirmesi gibi alanlarda belirli bir seviyeye ulaşmanın yanında, psikolojik ve 

sosyal olarak da çalışanlarını destekleme ihtiyacı duymuşlar ve işinde yetkin kişilerin 

memnuniyetini üst düzeyde tutarak kalıcı hale gelmelerini sağlamak amacıyla bu uygulamaları 

daha çok tanıtmaya ve markalaştırmaya başlamışlardır. Bu süreçte son yıllarda işveren markası 

kavramı işletmeler için daha önemli hale gelmiştir. Marka değeri yüksek olan firmaların 

çalışanlar için daha cazip hale gelmesiyle işveren markasının önemi daha çok ortaya 

çıkmaktadır. Yani işveren markası, içeride çalışan nitelikli iş gücünü elde tutmaya yararken 

aynı zamanda dış adaylar için de firmanın cazip hale gelmesini sağlamaktadır. 

İşveren markası, işinde yetkin kişilerin kalıcılığını arttırsa da tüm firmaların bu alanda rekabet 

ediyor olması, işten ayrılma düşüncesini de tetikleyebilmektedir. Sunulan imkanların kişiye 

hitap etmemesi ya da yeterli gelmemesi, kişinin işten ayrılma niyetini artırabilmektedir. 

Çalışanların memnuniyet düzeyinin dikkate alınmaması da işten ayrılma niyetini faaliyete 

geçirmelerine sebep olabilmektedir. Firmalar için işten ayrılma büyük bir sorun olarak ortaya 

çıkmakta; firmaların finansal açıdan da etkilenmelerine yol açmaktadır. Bu araştırmada işveren 

markası ile ilgili yapılan çalışmaların, katılım bankacılığında çalışan kişilerde işten ayrılma 

niyetinde azalmaya etki edip etmediğine yönelik tespitlerin yapılabilmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmada kullanılan veriler katılım bankacılığı alanında faaliyet gösteren toplan 256 beyaz 

yakalı çalışandan elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarının analizinde Tek Yönlü Anova, 

Bağımsız Örneklem T-Testi ve Basit Doğrusal Regresyon Testi Kullanılmıştır. Sonuç olarak 

işveren markası uygulamalarının işten ayrılma niyetine etkisi arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir etki gücünün olduğu tespit edilmiş olup bu etki incelendiğinde ters orantılı bir 

şekilde gerçekleştiği görülmektedir. Buna göre işveren marka algısı arttıkça işten ayrılma niyeti 

azalmakta veya tam tersi şekilde işveren marka algısı azaldıkça işten ayrılma niyeti artmaktadır. 

Bu çalışma sonucunda ulaşılan bilgiler ve bulgular genelleme yapmak için yeterli olmasa da 

söz konusu alan için kavramsal yapıların zenginleşmesine katkı sağlayacağı düşünlmektedir.  

Anahtar Kelimeler: İK Uygulamaları, İşveren Markası, İşten Ayrılma Niyeti 
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ABSTRACT 

Recruitment processes, which form the basis of human resources in the developing world, are 

now based on competencies rather than stereotyped methods. The expectation here is that 

employees not only do their job descriptions with quality, but also generate ideas about how 

their duties can be done better. The increase in the number of qualified employees has enabled 

companies to become competitive. In this direction, companies have not only reached a certain 

level in areas such as wage management, fringe benefits, performance evaluation, but also felt 

the need to support their employees psychologically and socially, and they started to promote 

and brand these practices more in order to ensure that the competent people become permanent 

by keeping their satisfaction at a high level. In this process, the concept of employer branding 

has become more important for businesses in recent years. As companies with high brand value 

become more attractive to employees, the importance of employer branding becomes more 

evident. In other words, the employer brand not only serves to retain qualified internal 

employees, but also makes the company attractive for external candidates. Although the 

employer brand increases the permanence of competent people, the fact that all companies 

compete in this field can also trigger the thought of leaving the job. If the opportunities offered 

do not appeal to the person or are not sufficient, the person's intention to quit can increase. 

Failure to consider the satisfaction level of the employees can also cause them to activate the 

intention to leave the job. Turnover is a big problem for companies; it also causes companies 

to be affected financially. In this study, it is aimed to determine whether the studies on employer 

branding affect the decrease in the intention to quit among people working in participation 

banking. The data used in the study were obtained from a total of 256 white-collar employees 

operating in the field of participation banking. One-Way ANOVA, Independent Sample T-Test 

and Simple Linear Regression Test were used in the analysis of the research results. As a result, 

it has been determined that there is a statistically significant effect power among the effect of 

employer branding practices on the intention to quit, and when this effect is examined, it is seen 

that it is inversely proportional. Accordingly, as the brand perception of the employer increases, 

the intention to leave the job decreases or conversely, as the brand perception of the employer 

decreases, the intention to leave the job increases. Although the information and findings 

obtained as a result of this study are not sufficient to make generalizations, it is thought that 

they will contribute to the enrichment of the conceptual structures for the field in question. 

Keywords: HR Practices, Employer Brand, Intention to Leave 
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ÖZET 

Türkçenin yabancı bir dil olarak öğrenimi kültürel, siyasi, ekonomik, vb nedenlerle öğrenimi 

kaçınılmazdır. İşbirlikli öğrenme yaklaşımının en önemli amacı ve özelliği öğrencilerin olumlu 

bağlılık hissederek, ortak amaçlar doğrultusunda birbirlerinin öğrenmelerine yardımcı 

olmalarıdır. İşbirlikli öğrenmede dil öğrenen birey sadece kendi öğrenmelerinden değil, aynı 

zamanda gruptaki arkadaşlarının öğrenmelerinden de sorumludur ve bu öğrenmelerden 

etkilenir. Bu açıdan işbirlikli öğrenme sosyal çevrede, aktif katılımla ve grup etkileşimiyle 

gerçekleşir. İşbirlikli öğrenme yönteminin yabancı dil öğretme sürecindeki en önemli 

işlevlerinden bir diğeri de bu yöntemin öğrencileri sürekli aktif kılması ve etkileşimle öğrenilen 

dil aracılığıyla birbirileriyle iletişim kurmalarını sağlamasıdır. Bu yöntemde grup içinde 

öğrenilen yabancı dille sürekli etkileşimde bulunma,  öğrencilerin dili pratik ederek ve 

yaşayarak öğrenmelerini sağlamaktadır. Bu yöntem Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde 

de yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu yöntem öğrencilerin dört temel becerisini aynı anda 

geliştirmektedir. Öğrencilere özgüven kazandırmakta ve daha akıcı konuşmasına yardımcı 

olmaktadır. Öğrenci işbirlikli öğrenme yaklaşımında aktiftir. Birbirleriyle çok yönlü iletişim 

kurarak birbirlerini desteklerler. Bu çalışmada A1 seviyesinde Türkçeyi yabancı dil olarak 

öğrenen uluslararası öğrencilere ad durum eklerini (-DA,-DAN-,-A ,-I)  oyunlarla işbirlikli 

öğrenme yöntemi ile öğretmek için 5 farklı etkinlik geliştirilmiş ve bu etkinlikler bir gurup 

öğrenciye uygulanmıştır. Bu oyunların adları; Çark oyunu, tren oyunu, balon yerleştirme 

oyunu, kelime kartları oyunu, resimlerle konuşma oyunudur. Bu oyunlarla öğrencilerin dört 

temel beceriden özellikle konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik oyunlardır.  Hazırlanan 

etkinliklerin öğrencilerin eğlenceli, etkileşimli ve daha kalıcı öğrenme gerçekleştirmelerine 

katkı sağladığı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Eğitsel Oyunlar, İşbirlikli öğrenme, Türkçenin yabancı bir dil olarak 

öğretimi. 

 

ABSTRACT 

Learning Turkish as a foreign language is inevitable due to cultural, political, economic, etc. 

reasons. The most important purpose and feature of the cooperative language learning is that 

students feel positive commitment and help each other learn in line with common goals. In 

cooperative learning, the individual who learns a language is responsible not only for his own 

learning, but also for the learning of his friends in the group and is affected by this learning. In 

this respect, cooperative learning takes place in the social environment with active participation 
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and group interaction. One of the most important functions of the cooperative learning method 

in the foreign language teaching process is that this method enables students to be constantly 

active and to communicate with each other through the language learned through interaction. 

In this method, constantly interacting with the foreign language learned in the group enables 

students to learn by practicing and experiencing the language. This method is also used in 

teaching Turkish as a foreign language. This method develops the four basic skills of the 

students at the same time. It gives students self-confidence and helps them to speak more 

fluently. The student is active in the cooperative learning approach. They support each other by 

communicating with each other in multiple ways. In this study, 5 different activities were 

developed to teach noun case suffixes (-DA, -DAN -, - A, -I) to international students learning 

Turkish as a foreign language at A1 level by using cooperative learning method with games 

and these activities were applied to a group of students. The names of these games; Wheel game, 

train game, balloon placement game, word cards game, talking game with pictures. These 

games aim to develop students' four basic skills, especially speaking skills. It was concluded 

that the activities contributed to the students' having fun, interactive and more permanent 

learning. 

Keywords: Educational games, Cooperative language learning, Teaching Turkish as a foreign 

language. 
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ÖZET 

Küreselleşen Dünyada çok kültürlülüğün ve çok dilliğin yaygın olduğu bu günlerde, iletişimi 

sağlamak amacıyla ikinci bir dil öğrenmek zorunlu hale gelmiştir. Göç, yeni yerler gezip görme 

isteği, eğitim ve akademik sebepler gibi, çeşitli sebeplerden dolayı Türkçe öğrenmek 

isteyenlerin sayısı artmış ve bu bağlamda Türkçe öğretimi çeşitli yollarla yapılmaya başlanmış 

ve Türk dili öğretim merkezleri artmıştır. Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde daha iyi 

bir dil öğretiminin nasıl gerçekleştirilebileceği konusundaki düşünceler, kuramcıları ya da dil 

öğreticilerini sürekli bir yöntem arayışına itmiştir. Bu sebeple çeşitli dil öğretim yöntemleri 

tercih edilmiş ve uygulanmıştır. Dil öğrenme stratejileri genellikle bilinçli adımlardır veya dili 

öğrenenler tarafından edinimi geliştirmek için kullanılan yöntemlerdir. Bu çalışmada Avrupa 

Dilleri Ortak Çerçeve Metninde vurgulanan Görev Temelli Dil Öğretimine dayalı beş adet 

özgün etkinlik tasarlanmış ve çalışma Türkçeyi yabancı/ikinci dil olarak öğrenen A2 düzey 

uluslararası öğrenciler için geliştirilmiştir. Bu çerçevede görev temelli dil öğretimi, kuramsal 

dayanaklarından, kavramsal ve uygulama boyutuna kadar çok çeşitli yönleriyle ele alınmış, 

uygulama esnasındaki öğretmen ve öğrenci görevleri bildirilmiştir. Öğrencilere gerçek yaşam 

görevleri verilmiştir. Öğrenci gerçek hayatın farklı durumlarına maruz kalarak kendilerine 

verilen görevleri yerine getirmişlerdir.  Bunlar; tanışma, bayramlaşma, sinema bileti alma, hasta 

ziyareti ve yemek tarifi verme şeklinde hayatın içinden görevlerdir. Görev sırasında öğrencinin 

aktifliği sağlanmıştır. Öğrenciler, daha önce dersler veya diğer kaynaklardan öğrendikleri dili 

kullanarak bir iletişim görevi gerçekleştirir ve göreve başlarlar. Daha sonra görevi nasıl 

yaptıkları hakkında konuşur veya yazarlar ve bulguları karşılaştırırlar. Dinleme ve karşılıklı 

konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik hazırlanan bu etkinlikler öğrenciler arasında 

iletişimin de geliştirilmesi hedeflenmiştir. Araştırmanın sonundaki gözlem ve görüşme 

bulgularına göre etkinliğe katılan öğrencilerin iletişim dili olarak, Türkçe konuşma 

düzeylerinde ilerlemenin olduğu ve günlük hayatta bir problemle karşılaşmadıkları 

belirlenmiştir. Bulgulara göre; görev odaklı dil öğretim yönteminin günlük hayatta kullanılan 

iletişim dilini kazandırmada başarılı olduğu tespit edilmiştir. Görev temelli öğretimde okuma, 

yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin yanı sıra iletişimsel becerinin geliştiği de 

gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Görev Temelli Öğrenme, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Yöntem. 
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ABSTRACT 

Nowadays, multiculturalism and multilingualism are widespread in the globalizing world thus, 

it has become necessary to learn a second/foreign language in order to communicate. The 

number of people who wanted to learn Turkish for various reasons such as immigration, trade, 

the desire to visit new places, educational and academic reasons has increased, and in this 

context, Turkish language teaching has begun to be done in various ways and Turkish language 

teaching centers have increased. The ideas on how to achieve a better language teaching in 

teaching Turkish as a foreign language have pushed the theorists or language teachers to 

constantly search for a method. For this reason, various language teaching methods have been 

preferred and applied. Language learning strategies are often deliberate steps or methods used 

by language learners to improve acquisition. In this study, five original activities based on Task-

Based Language Teaching emphasized in the Common European Framework of Reference for 

Languages were designed and the study was developed for A2 level international students 

learning Turkish as a foreign / second language. In this framework, task-based language 

teaching has been handled in various aspects from its theoretical basis to conceptual and 

application dimensions, and the duties of teachers and students during the implementation have 

been reported. Real life tasks are given to the students. The students fulfilled the tasks assigned 

to them by being exposed to different situations of real life. These; These are the tasks within 

life in the form of meeting, having a holiday, buying movie tickets, visiting patients and giving 

recipes. The student's activity was ensured during the task. Students perform a communication 

task and begin the task, using the language they have previously learned from lessons or other 

sources. They then talk or write about how they did the task and compare the findings. These 

activities, which were prepared to improve listening and mutual speaking skills, were also 

aimed at improving communication among students. According to the observation and 

interview findings at the end of the study, it was determined that the students participating in 

the activity had an improvement in their Turkish speaking level as the communication language 

and they did not encounter any problems in daily life. According to the findings; it has been 

determined that task-based language teaching method is successful in gaining the 

communication language used in daily life. It was observed that communicative skills 

developed in addition to reading, writing, listening and speaking skills in task-based teaching. 

Keywords: Task-based language learning, Teaching Turkish to Foreigners, Method. 
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ÖZET 

Günümüzde dil öğretim süreçlerinde geleneksel dil öğretim yöntemlerinin yerini çağdaş, 

yapılandırmacı ve etkileşimli yöntemler almaktadır. Bu bağlamda öğrenciler için dersi sıkıcı 

olmaktan çıkaran ve eğlenceli eğitim ortamları haline getiren teknolojik araçların eğitim 

süreçlerindeki yeri her geçen gün daha da artmaktadır.  Özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan 

Covid-19 salgınıyla beraber daha da önemli hale gelen uzaktan öğretim ortamları, bu 

ortamlarda kullanılabilecek nitelikli dijital içeriklerin hazırlanmasını zorunlu kılmıştır.  Bu 

içeriklerin hazırlanmasına ve uygulanmasına imkân sağlayan araçlardan biri de web 2.0 eğitim 

araçlarıdır.  Genelde dil öğretim çalışmalarında, özelde ise yabancı dil olarak Türkçe öğretim 

süreçlerinde kullanıcılara birçok imkânlar sunan web 2.0 araçlarının kullanımı önem arz 

etmektedir. Yapılan çalışmalar göstermektedir ki web 2.0 araçları, öğrencilerin 

motivasyonlarını artırmakta, sosyal etkileşim kurmalarına imkân tanımakta, öğrenciler arasında 

akran desteği ile işbirliğinin sağlanmasına olumlu katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle 

yabancılara Türkçe öğretim süreçlerinde öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesi ve Türk 

kültürü hakkında bilgi edinebilmeleri için bu araçlardan farklı şekillerde yararlanılabilir. Bu 

çalışmanın amacı, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen B1 düzeyindeki öğrencilerin anlatma 

becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim ortamlarında kullanılabilecek web 2.0 araçlarıyla 

oluşturulmuş etkinlik örnekleri sunmaktır. Çalışmada örnek etkinlikler verilerek yabancı dil 

olarak Türkçe öğretimine yönelik eğlenceli ve öğretici bir öğretim ortamının oluşturulabilmesi 

için Web 2.0 araçlarından faydalanılabileceği önerisinde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Anlatma becerileri, web 2.0 araçları, yabancılara Türkçe öğretimi. 

 

ABSTRACT 

Today, contemporary, constructivist and interactive methods replace traditional language 

teaching methods in language teaching processes. In this context, the place of technological 

tools, which make the lessons not boring and entertaining educational environments for 

students, in the educational processes is increasing day by day. Distance education 

environments, which have become even more important with the Covid-19 epidemic, which 

has affected the whole world, necessitated the preparation of qualified digital content that can 

be used in these environments. Web 2.0 training tools are one of the tools that enable the 

preparation and implementation of these contents. It is important to use web 2.0 tools that offer 

many opportunities to users in language teaching studies in general and in Turkish language 

teaching processes as a foreign language in particular. Studies show that web 2.0 tools increase 
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students' motivation, enable them to engage in social interaction, and contribute positively to 

providing peer support and cooperation among students. For this reason, these tools can be used 

in different ways in order to improve students' language skills and learn about Turkish culture 

in the process of teaching Turkish to foreigners. The aim of this study is to present examples of 

activities created with web 2.0 tools that can be used in educational environments to improve 

the productive skills of B1 level students who learn Turkish as a foreign language. In the study, 

it has been suggested that Web 2.0 tools can be used to create an enjoyable and instructive 

teaching environment for teaching Turkish as a foreign language by giving sample activities. 

Key words: Productive skills, web 2.0 tools, Teaching Turkish to Foreigners. 
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ÖZET 

Bu çalışmada Go oyunun sezgiselliği ve oyunun tarihsel süreç içerisinde gelişim dönemlerine 

değinilecektir. Daha sonra çalışmamızda Go oyunun genel amacının belirli bir savaş stratejisi 

üretmek olduğu anlatılacaktır. Go oyunu uzak doğuda özellikle strateji üretmek için iyi bir 

pratik kazanma yöntemidir. Go oyununun strateji konusundaki önemine değindikten sonra bu 

oyunun yapay zekâ açısından da ne kadar önemli olduğuna değinilecektir. Çünkü yapay zekâ 

insanların en karmaşık düşünsel faaliyetlerini de yerine getirebilecek donanıma sahip ya da bu 

potansiyeli içinde barındırmaktadır. Yapay zekâ alanında yapılan çalışmalar sonucunda elde 

edilen ürünler, yapay zekâların insanların üst bilişsel süreçlerini de yerine getirebildiğini 

göstermektedir. Bu açıdan düşünüldüğünde yapay zekâların, insanların strateji üretme 

noktasında en üst çıta olan Go oyununu da öğrenebildiği görülmektedir. Çalışmamızda yapay 

zekânın Go oyununu nasıl öğrendiği, öğrenme aşamasında kullandığı yöntemlerin neler olduğu 

anlatılacaktır. Bunun yanında yapay zekâ çalışmalarının en temelde insan beyninin çalışma 

prensiplerinin makinelere uyarlama olduğu ifade edilecek ve bunun da nasıl gerçekleştirildiği 

açıklanacaktır. Yapay zekânın insan gibi davrandığını savunan çalışmacıların büyük bir kısmı 

bu fikirlerini temellendirmek için özellikle yapay zekânın Go oyununu öğrenmesinden 

bahsetmektedirler. Çünkü Go oyunu, sadece kuralların işlevsel olduğu değil aynı zamanda 

insana has olan hislerin, özellikle sezginin ön planda olduğu bir oyun olarak görülmektedir. 

İnsanlar Go oyununda sezginin yanında birde üst bilişsel süreçlerini de oyun oynarken işin içine 

katarak bir değerlendirme sürecinden geçmektedir. İyi bir Go oyuncusu, pratik ve anlamlı aynı 

zamanda her aşamasını değerlendirebileceği bir hamle yapmak için uğraşmaktadır. Oyuncunun 

her hamlesi yüzlerce ihtimal arasında en doğru olanına yöneliktir. Bu şekilde iyi bir strateji 

üreterek oyunu kazanmaya çalışan oyuncu aynı zamanda rakibine de hamle yapma fırsatı 

vermemektedir. Go oyunundaki hamle stratejisi insanların hem zihinsel süreçlerini hem de 

sezgiselliğini ifade etmektedir. Buradan yola çıkarak çalışmamızda felsefi anlamda doğrudan 

kavrayış veya dolayımsız olarak kabul edilen, kendisinden başka bütün diğer bilgilerin temel 

kaynağı olan bilgileri üretme yetisi olarak anlaşılan sezgi ile yapay zekânın sezgiselliği 

arasındaki aynılık ve ayrılıklar açıklanacaktır. Go oyununda bilgisayar tarafından ihtimaller 

arasında en doğru hamleyi tespit edip oyunun bütününe bakış açısını geliştirerek oluşturulmuş 

bir değerlendirme yöntemi olarak algılanan sezgi insan sezgisi ile hangi yönlerden ayrıldığı 

açıklanacaktır. Yine bu bağlamda yapay zekâ çalışmalarının ne derece insan benzeri eylemler 

yapan makineler üretebileceği gösterildikten sonra sezgi ile davranabilecek ve 

duygulanabilecek makinelere hazırlıklı olmamız gerekeceğinden bahsedilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Yapay Zekâ, Go Oyunu, Sezgi, Felsefi Sezgi, Duygulanım 

 

ABSTRACT 

In this study, the intuitiveness of the Go game and the development periods of the game in the 

historical process will be discussed. Later in our study, it will be explained that the general 

purpose of the Go game is to produce a certain war strategy. The game of Go is a good way of 
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gaining practice, especially for producing strategy in the far east. After mentioning the 

importance of the game of Go in terms of strategy, it will also be mentioned how important this 

game is in terms of artificial intelligence. Because artificial intelligence is equipped to perform 

the most complex intellectual activities of humans, or it contains this potential. The products 

obtained as a result of studies in the field of artificial intelligence show that artificial intelligence 

can also fulfill the metacognitive processes of people. When considered from this point of view, 

it is seen that artificial intelligence can also learn the game of Go, which is the top bar in people's 

strategy generation. In our study, it will be explained how artificial intelligence learns the game 

of Go and what the methods it uses in the learning phase are. In addition, it will be stated that 

artificial intelligence studies are basically adapting the working principles of the human brain 

to machines and how this is done will be explained. Most of the researchers, who argue that 

artificial intelligence behaves like a human, talk about the learning of Go, especially by artificial 

intelligence, to base their ideas. Because the game of Go is seen as a game in which not only 

the rules are functional, but also human feelings, especially intuition, are at the forefront. In the 

game of Go, people go through an evaluation process by including their metacognitive 

processes while playing the game, as well as intuition. A good Go player strives to make a move 

that is practical and meaningful at the same time, in which he can evaluate every step. Each 

move of the player is directed towards the most correct one among hundreds of possibilities. 

The player who tries to win the game by producing a good strategy in this way also does not 

give the opponent the opportunity to make a move. The move strategy in the game of Go 

expresses both the mental processes and the intuitiveness of people. From this point of view, in 

our study, the sameness and differences between intuition, which is understood as the ability to 

produce information, which is considered to be a direct understanding in a philosophical sense 

or as the basic source of all other information other than itself, and the intuitiveness of artificial 

intelligence will be explained. In the game of Go, intuition, which is perceived as an evaluation 

method created by the computer by detecting the most correct move among the possibilities and 

improving its perspective on the whole game, will be explained in what ways it differs from 

human intuition. Again, in this context, after showing the extent to which artificial intelligence 

studies can produce machines that perform human-like actions, it will be mentioned that we 

will need to be prepared for machines that can act and be emotionally intuited. 

Keywords: Artificial Intelligence, Go Game, Intuition, Philosophical Intuition, Emotion 
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ÖZET 

Bu çalışmada son yıllarda felsefi tartışmaların odak noktasında bulunan yapay zekânın hukuki 

statüsü ele alınacaktır. Hukuk felsefesi açısında kişilik sorunu ve Roma hukukunun bu soruna 

yaklaşımından hareketle, yapay zekâ destekli robotların, Roma hukukundaki kölelik konusuna 

benzer bir yaklaşımla değerlendirilebileceği ve bunun yol açacağı sorunlar tartışılacaktır. Roma 

hukukunda şahıs ve şahsiyet üzerinden şekillenen hak ehliyeti, köleler söz konusu olduğundan 

hür insanlardan farklı anlaşılmaktadır. Bu durumda hak ehliyetinde güçlü yapay zekâ ile 

desteklenmiş robotun Roma hukukundaki köle gibi algılanması modern hukuk siteminde yapay 

zekânın hukuki statüsü problemine bir çözüm önerisi gibi görünmektedir. Ancak bunun da 

kendi içerisinde sorunlar oluşturduğu göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Roma hukukunda 

varlıklar temelde insan ve eşya olarak iki ana grupta ele alınmaktadır. Bu bağlamda Roma 

hukukundaki kişilik vurgusundan yola çıkarak, köle-efendi ayrımı, köleleri eşya olarak 

değerlendirme anlayışı, çağdaş yapay zekâ çalışmalarında ortaya çıkan ürünlerinin hukuki 

anlamdaki konumlarına dair bir referans olarak değerlendirilmesini sağlamaktadır. Şahsiyet ve 

şahıs kavramları ışığında Roma hukukunun yapay zekânın hukuki statüsüne kaynaklık 

edeceğine dair yaklaşımların sorgulandığı çalışmamızda Roma’daki kölelik vurgusunun yapay 

zekâ sistemlerine uyarlanmasının doğru bir anlayış olmayacağı açıklanacaktır.  

Roma hukukundaki kölelik, kendi kararlarını veremeyene ve bir mal varlığı olarak 

görülmektedir. Duygusal mal olarak ele alınan köleler sahiplerinin emir ve yasaklarını dışına 

çıkamamaktadır ve hukuk karşısında herhangi bir hak sahibi olamamaktadır. Yapay zekâ’nın 

da aynı anlamda bir mal varlığı olarak ele alınıp alınamayacağı çalışmamızda 

değerlendirilecektir. Çünkü güçlü ve zayıf olarak iki şekilde ele alınan yapay zekânın zayıf 

olanı insanın bedensel etkinliklerini yerine getiren bir varlık olarak ele alınmaktadır. Ancak 

güçlü yapay zekâ insanların üst bilişsel süreçlerini de yerine getirdiği için insanların anlama, 

yorumlama ve değer verme yetilerine de sahip olacaktır. Bu durumda biyolojik zekadan bir 

farklı kalmayacaktır. Biyolojik insandan farkı kalmayan yapay zekâ donanımlı bir robotun köle 

olarak ele alınması çağdaş dönem hukuk sisteminde unutulan kölelik sisteminin yeniden 

gündeme gelmesini sağlayacaktır. Modern dönemin en önemli vurgusu hümanizm ve doğal 

düzen bu bakımdan bozulacak gibi görünmektedir. Birbirlerine benzerliğinden dolayı doğru bir 

analoji ile yerinde bir çıkış noktası sunacağı gibi çağdaş dönemde modern köleliği yeniden 

gündeme getirmesi ile yanlış bir düzen ürettiği ifade edilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Yapay Zekâ, Kişilik, Kölelik, Güçlü Yapay Zekâ, Roma Hukuku 

 

ABSTRACT 

In the article, the legal status of artificial intelligence, which has been at the center of 

philosophical debates in recent years, will be discussed. Based on the personality problem in 

terms of the philosophy of law and the approach of Roman law to this problem, artificial 

intelligence supported robots can be evaluated with a similar approach to the slavery issue in 

Roman law and the problems that this will cause will be discussed. In Roman law, the legal 
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capacity shaped by person and personality is understood differently from free people since 

slaves are in question. In this case, the perception of the robot supported by strong artificial 

intelligence in legal capacity as a slave in Roman law seems to be a solution to the legal status 

of artificial intelligence in the modern legal system. However, it should not be ignored that this 

creates problems in itself. In Roman law, assets are basically considered in two main groups as 

human and goods. In this context, starting from the emphasis on personality in Roman law, the 

distinction between slave and master, the understanding of evaluating slaves as goods, enables 

the products that emerged in contemporary artificial intelligence studies to be evaluated as a 

reference for their legal positions. In our article, which questions the approaches that Roman 

law will be the source of the legal status of artificial intelligence in the light of personality and 

individual concepts, it will be explained that it would not be a correct understanding to adapt 

the slavery emphasis in Rome to artificial intelligence systems. 

Slavery in Roman law is seen as an asset and to those who cannot make their own decisions. 

Slaves, who are treated as emotional goods, cannot go beyond the orders and prohibitions of 

their owners and do not have any rights before the law. Whether artificial intelligence can be 

considered as an asset in the same sense will be evaluated in our study. Because the weak of 

artificial intelligence, which is considered in two ways as strong and weak, is considered as an 

entity that performs the bodily activities of human beings. However, since strong artificial 

intelligence performs the metacognitive processes of people, it will also have the ability to 

understand, interpret and value people. In this case, it will not be different from biological 

intelligence. Treating a robot equipped with artificial intelligence, which is no different from a 

biological human, as a slave, will bring the slavery system, which has been forgotten in the 

contemporary legal system, to the agenda again. The most important emphasis of the modern 

period is humanism and the natural order seems to be disrupted in this respect. It will be stated 

that, due to their similarity to each other, it will present a proper starting point with a correct 

analogy, and it will also produce a wrong order by bringing modern slavery to the agenda again 

in the contemporary period. 

Keywords: Artificial Intelligence, Personality, Slavery, Strong Artificial Intelligence, Roman 

Law 
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ÖZET 

Osmanlı’nın son dönemleriye genç Türkiye’nin kuruluş yıllarında yaşayan Mehmed Akif 

çağdaş bir Türk-İslam düşünürüdür. Akif inançları doğrultusunda ve ilmi gerçeklere dayanarak 

kendisi, çevresi, milleti ve İslam alemiyle ilgili bir çok probleme sistemli bir şekilde çözümler 

getirmeye çabalamıştır. Klasik manada medrese eğitimi almamıştır ancak kendisini gayet iyi 

şekilde yetiştirebilmiştir. Nitekim Kur’ân’ın meâli yazımı sürecinde kendisine teklifin 

götürülmesi bu alandaki yetkinliğini göstermektedir. Bildirimizde Akif’in teolojiye dair 

konuları nasıl ele aldığı, onları nasıl yorumladığı ve hangi referanslara gittiği ele alınmaya 

çalışılacaktır. Zira Safahat okunduğunda düşünürümüzün şu konuları ve temaları işlediği 

görülmektedir: Çalışmaya güçlü atıflar ve ataletin yerilmesi; tevekkülü yeniden yorumlayarak 

istişareyi ön plana alması; kavmiyetçiliği ve tefrikayı reddetmesi ve buna karşılık ittihada 

davette bulunması; ümitsizlik yerine ümide, azim ve gayrete dikkat çekmesi; bid’at ve 

hurafelere karşı uyarılarda bulunması; cehaleti yermesi ve ilme sürekli teşvikte bulunması; dini 

duyarsızlığı açık şekilde tenkid etmesi; aileden başlayarak sağlam bir eğitim sisteminin 

gerekliliğine inanması; insan hürriyetine değinmesi; dünya-ahiret ilişkisi ve dengesinin 

gözetilmesi ve dünya hayatının imtihan esası üzerine kurulması vb. Mehmed Akif’in 

düşüncesinde özellikle Safahat adlı manzum eserinde dile getirdiğimiz kimi teolojik konuları 

nasıl ele aldığı ve hangi metinlere referansta bulunduğu tespit edilmeye çalışılacaktır. Akif’in 

yorumlarından hareketle hangi metodolojiyi benimsediği ve takip ettiği anlaşılmaya 

çalışılacaktır. Akif hayatı, mücadelesi ve eserleriyle üzerinde daha derinlikli çalışılmayı hak 

etmektedir. Topçunun ifadesiyle bütün ömründe aynı kanaatin, aynı imanın adamıdır. 

Devirlere, zaruretlere, cemiyetlere göre değişmez. Muhitine uymaz. Muhitini kendine uydurur. 

Cemiyeti sürükleyicidir. Kader konusunda ise kadere yanlış anlamlar yüklenmesinden 

rahatsızlığını dile getirirken konuya ilahi irade, beşeri irade ve sebeblilik prensibi açılarından 

yaklaşmayı denemektedir. 

Anahtar kelimeler: Teoloji, Mehmed Akif, Kur’ân, Kader, Sorumluluk. 

 

ABSTRACT 

Mehmed Akif, who lived in the last period of the Ottoman Empire in the founding years of 

young Turkey, is a contemporary Turkish-Islamic thinker. In line with his beliefs and scientific 

facts, Akif had tried to systematically find solutions to many problems related to himself, his 

environment, his nation and the Islamic world. He did not receive madrasah education in the 

classical sense, but he was able to educate himself very well. As a matter of fact, the submission 

of a proposal to him in the process of writing tranlaslation of the Qur’an has shown his 

competence in this field. In our paper, it will be tried to discuss how Akif handles the issues 

related to theology, how he interprets them and which references he goes to. Forasmuch, when 

Safahat is read, it is seen that our thinker deals with the following subjects and themes: Strong 
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references to work and the placement of inertia; prioritizing consultation by reinterpreting trust 

in God; refusing tribalism and division and calling for alliance in return; drawing attention to 

hope, perseverance and effort instead of despair; warning against bid'ahs and superstitions; 

condemning ignorance and constantly encouraging science; his open criticism of religious 

insensitivity; believing in the necessity of a sound education system starting with the family; 

his reference to human freedom; observing the relationship and balance between the world and 

the hereafter and establishing the worldly life on the basis of testing, etc. In Mehmed Akif's 

thought, it will be tried to determine how he deals with some theological issues and which texts 

he refers to, especially in his poem called Safahat. Based on Akif's comments, it will be tried 

to understand which methodology he has adopted and followed. Akif has deserved to be studied 

more deeply with his life, struggle and works. As Topcu puts it, he is a man of the same 

perspective and belief throughout his life. It does not change according to periods, necessities 

and societies. It does not fit its neighborhood. He adapts his neighborhood to himself. Its 

community is immersive. While expressing his discomfort about the misconceptions of destiny, 

he has tried to approach the subject in terms of divine will, human will and the principle of 

causation. 

Keywords: Theology, Mehmed Akif, The Qur’an, Fate, Responsibility. 
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ÖZET 

Ebü’l-Hasan el-Eş’arî Sünni kelâm’ın kurucu isimlerinden birisi olarak kabul edilmektedir. İlmi 

ve entelektüel serüveni oldukça dikkat çekmektedir. Orta yaşlarına kadar Mu’tezile geleneği 

içinde yer alırken önemli bir fikri değişim yaşayarak ehl-i hadisin ve daha sonra kurumsal 

yapısını kazanan Sünni kelâmın önemli temsilcisi olmuştur. Bu bakımdan Eş’arî ve onun kelâm 

sistemi iyi anlaşılmadan sünni paradigmayı doğru anlamak oldukça zordur. Eş’arî’nin 

günümüze intikal eden eserleri kelâm kültürü ve terminolojisi bakımından çağdaşı Mâtüridi’nin 

eserlerine nispetle zayıftır. Buna rağmen kendisi Sünni kelâm ekolünün önemli kurucularından 

biri olarak kabul edilmiştir. Sosyal bilimlerde kişileri ve ekolleri çalışırken söz konusu kişilerin 

düşünce yolculuklarındaki diyalektik ya da değişim/dönüşümün iyi takip edilmesi 

gerekmektedir. Çünkü her bir düşünürün kendi düşünce serüveninde takip ettiği çizgi 

değişebildiği gibi; aynı ekol içinde birbirinden farklı eğilimler de görülebilmektedir. Mesela 

Eş’arî’nin İbâne ile Lüma eserleri arasında farklı paradigmaların ve söylemlerin varlığı dile 

getirilmektedir. Biz bu bildirimizde Eş’arî’nin özellikle İbâne adlı eseri üzerinden onun hidayet, 

dalâlet ve kader anlayışlarını tasvir etmek istiyoruz. Bu konular insanın konumu ve 

sorumluluğunu doğrudan ilgilendirmektedir. Nitekim düşünürümüze göre kul fiilini Allah’ın 

dileyip yarattığı hâdis kudretle yapar ve böyle bir kudretle de olsa fiili yaptığı için sorumludur. 

Eğer kul fiilini ilahi irade ve kudretten bağımsız olarak yapabilseydi ona dilediği niteliği 

verebilmesi gerekirdi. Halbuki kulun güzel ve iyi olmasını istediği bir şey çirkin ve kötü 

olabilmektedir.  Eş’arî’nin hidayet ve dalâlete nasıl anlam verdiği, yine kaderle ilişkilendirilen 

ayetleri ve rivayetleri nasıl değerlendirdiği bu çalışmanın konusu olacaktır. Diğer yandan bu 

konuları insanın konumu, sorumluluğu ve özgürlüğü bakımlarından nasıl cevaplandırdığı da 

tespit edilmeye çalışılacaktır. Eş’arî’nin ulaştığı sonuçlar Kur’ân perspektifinden kısaca 

değerlendirilecektir. 

Anahtar kelimeler: Kelâm, Eş’ari, Hidayet, Kader, Sorumluluk. 

 

ABSTRACT 

Abu'l-Hasan al-Ash'arî is considered as one of the founding names of Sunni kalâm. His 

scientific and intellectual adventure draws attention substantially. He had become an important 

representative of the Ahl al-Hadith and the Sunni theology, which later gained its institutional 

structure, by going through an important change of opinion while taking part in the Mu'tazila 

tradition until middle age. In this respect, it is very difficult to understand the Sunni paradigm 

correctly without understanding Ash'arî and his theological system well. The works of Ash'arî 

in terms of kalam culture and terminology are weak compared to the works of his contemporary 

Mâturidi. Despite this, he is considered to be one of the founders of the Sunni school of kalâm. 

While working with people and schools in social sciences, the dialectics or change / 

transformation in their thought journey should have been followed closely because the line 
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followed by each thinker in his own thought adventure could change; different tendencies could 

also be observed within the same school. For example, the existence of different paradigms and 

discourses between Ash'arî's works named Ibâne and Luma have been mentioned. In this 

declaration, we want to describe Ash'arî's understanding of guidance, misguidance and destiny, 

especially through his work called Ibâne. These issues have directly concerned human position 

and responsibility. As a matter of fact, according to our thinker, the servant performs his act 

with the power that God wills and creates, and is responsible for doing the deed even with such 

power. If the servant could do his act independently of divine will and power, he should be able 

to give him the quality that he wishes. However, something that the servant wants to be good, 

good can be ugly and bad. How Ash'arî had given meaning to guidance and misguidance, and 

how he had evaluated the verses and narrations associated with fate will be the subject of this 

study. On the other hand, it will be tried to be determined how he had answered these subjects 

in terms of human position, responsibility and freedom. The results achieved by Ash'arî will be 

briefly evaluated from the perspective of the Qur’an. 

Keywords: Kalâm, Ash’arî, Guidance, Destiny, Responsibility. 
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ÖZET 

Vergi sistemindeki tüm mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu teşvik etmek gelir idaresinin 

temel görevlerindendir. Tüm mükellef gruplarının vergilendirme ile ilgili problemleri farklılık 

göstermektedir. Bu nedenle çağdaş gelir idareleri, mükellef türüne göre örgütlenmeyi 

yapılanmalarına dahil etmektedir. Gelir idarelerinin örgütlenmelerinde; küçük ve orta ölçekli 

işletmeler ve büyük mükelleflere özel birimlerin oluşturulması mükellef türüne göre 

örgütlenmeye yönelik farklı örnekleri teşkil etmektedir. Son dönemlerde, gelir idarelerinde 

yüksek gelirli/servet sahibi kişilere özel olarak birim oluşturulmaktadır. Literatürde, yüksek 

gelirli/servet sahibi kişiler, yatırıma elverişli varlıklarının toplamı 1 Milyon ABD Doları ve 

üzerindeki gerçek kişiler olarak tanımlanmaktadır. Gelir idarelerinin, bahsi geçen mükellef 

grubuna odaklanmalarının önemli sebepleri bulunmaktadır. Bunlar, yüksek gelirli/servet sahibi 

kişilerin çok fazla ve farklı kaynaklardan gelir elde etmelerinden dolayı gelir kaynaklarının 

tespitinde yaşanan güçlükler, karmaşık iş anlaşmaları yapabilmeleri ve diğer işletmelerle 

ilişkilerinin anlaşılmasındaki zorluklar, agresif vergi planlaması yapmaya eğilimleri ve milli 

gelire katkılarıdır. Bunlarla birlikte, birçok ülkede yüksek gelirli/servet sahibi kişilerin en az 

vergiyi ödeyen kesim olduğuna dair toplumsal bir algı bulunmaktadır. Gelir idareleri, söz 

konusu kişilerin vergi sistemi ile bütünleşmesini sağlayarak, mevcut mükellef algısının 

değişmesini arzu etmektedir. Sonuç olarak, mükellef algısındaki değişiklikler, vergi sisteminin 

daha adil bulunmasına katkı sağlayacaktır. 2019’da, yüksek gelirli/servet sahibi kişilerin % 

62’si sırasıyla en çok ABD, Japonya, Almanya, Çin ve Fransa’da yaşamaktadır. Dünyada en 

fazla yüksek gelirli/servet sahibi kişinin ikamet ettiği ABD, Japonya ve Almanya’da gelir 

idarelerinde, bu mükellef grubuna özel bir birim kurulmuştur. Bu birimler kayıt, iade ve ödeme 

işlemleri, mükellef hizmetleri, denetim, yaptırım ve ceza uygulanması ile anlaşmazlıkların 

çözümü gibi fonksiyonlardan birkaçı veya hepsinden sorumludur. Vergi sisteminin adil 

olduğuna ilişkin algıların nispeten düşük olduğu Türkiye’de ise, yüksek gelirli/servet sahibi 

kişilerin vergilendirilmesine odaklanılması ayrı bir önem taşımaktadır. Nitekim, Türkiye Orta 

Doğu Bölgesinde en fazla yüksek gelirli/servet sahibi kişinin ikamet ettiği bir ülke olup, 

2019’da yaklaşık 94 bin kişi bu gruba girmektedir. Vergilendirmede özel ilgi ve çaba gerektiren 

yüksek gelirli/servet sahibi kişilere yönelik ayrı bir birimin Gelir İdaresi Başkanlığı’nda tesis 

ettirilmesi, idare açısından gelirin/servetin daha iyi kavranmasına katkı sağlayarak vergi 

gelirlerinin artmasını sağlayabilecek ve denetim faaliyetlerinin etkinliğine katkı sunabilecektir. 

Mükellef açısından ise toplumdaki adalet duygusunun olumlu yönde değişebilmesi gibi önemli 

bir sonuç doğurabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Vergi Adaleti, Yüksek Gelirli/Servet Sahibi Mükellefler, Mükellef Algısı. 
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ABSTRACT 

Encouraging the voluntary compliance of all taxpayers in the tax system is one of the main 

functions of the revenue administrations. Problems of all taxpayer groups regarding taxation 

differ. For this reason, contemporary revenue administrations include the organization 

according to the taxpayer type in their structure. Establishment of special units for small and 

medium sized enterprises and large taxpayers constitute different examples of organization 

according to taxpayer type. Recently, a special unit has been established in revenue 

administrations for people with high net worth individuals. In the literature, high net worth 

individuals are defined as real persons whose total assets eligible for investment are US $ 1 

million or more. There are important reasons why the revenue administrations focus on this 

taxpayer group. These are difficulties in identifying sources of income due to earning a lot of 

income from different sources, difficulties in making complex business deals and understanding 

their relations with other businesses, their tendency to make aggressive tax planning and their 

contribution to national income. However, in many countries there is a society perception that 

high net worth individuals are the taxpayer group that pays the least tax. Revenue 

administrations want to change the current taxpayer perception by ensuring the integration of 

this taxpayer group with the tax system. As a result, changes in taxpayer perception will 

contribute to the fairness of the tax system. In 2019, 62 % of high net worth individuals mostly 

live in the USA, Japan, Germany, China and France, respectively. USA, Japan and Germany 

where the highest number of high net worth individuals in the world reside, a special unit has 

been established in revenue administrations for these people. These units are responsible for 

some or all of functions such as registration, return and payment processing, taxpayer services, 

audit, enforcement, penalties and dispute resolution. Focusing on the taxation of high net worth 

individuals is of particular importance in Turkey, where perceptions about the fairness of the 

tax system are relatively low. Besides, Turkey is the country where the mostly high net worth 

individuals reside in the Middle East Region. In Turkey, approximately 94 thousand people are 

included in this group in 2019. Establishing a separate unit for high net worth individuals who 

require special attention and effort in taxation at the Revenue Administration will contribute to 

a better understanding of the income/wealth in terms of the administration, thus increasing tax 

revenues and contributing to the efficiency of audit activities. For the taxpayers, it may result 

in a positive change in the sense of justice in the society. 

Keywords: Tax Justice, High Net Worth Taxpayers, Taxpayer Perceptions. 
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ABSTRACT 

Pandemic is the common name given to an outbreak of an epidemic disease that spreads over a 

large area such as a continent or even the whole world. The World Health Organization states 

that a pandemic starts when the following three conditions occur. First, a new disease that 

people have not been exposed to before should emerge. Second, this disease should be 

contagious and result in other mortal diseases. Finaly, the disease should spread easily and 

continuously among people. In addition to serious health problems, a pandemic has serious 

negative consequences in political, social and psychological spheres of life. The increasing 

health expenditure pressures the household and the country's economy and as a result, 

unemployment increases due to slowing down or interruption of production activities, and 

national currencies face devaluation. Dimensions that contribute to the Human Development 

Index such as educational activities, qualified social and cultural life, and artistic activities are 

substituted by health measures. In this regard, partial or total closures are performed and people 

are required to stay at their homes more than ever. Even important activities of social and 

cultural life such as business life, education, trade, shopping, wedding, national and religious 

celebrations, and prayers are perforned at home. Thus, the virtual reality made possible by the 

Internet is involved in people's lives more than ever before, and people consider the Internet as 

a significant alternative to "catching up with life" in this period which is expected to be 

temporary. As a result, the amount of time individuals spend on the computer increases 

significantly. Especially, children are positioned at the center of online life for legitimate or 

even compulsory reasons such as educational activities. The parents, who previously tried to 

keep the child away from the Internet as much as possible, now buy the cutting-edge electronic 

devices with unlimited and fast internet connection and give them to the child with their own 

hands. Hypothetically, they are the ones who enable their children to spene more time on the 

Internet instead of limiting their online activities. Due to distance education, online life has 

become the one and only solution to overcome this challenging period without serious 

consequences. As expected, the Internet stands out as a significant even the only factor to 

prevent the halt of life, maintain the normal flow of life and especially carry out educational 

activities during partial or total closure, which is regarded as an effective way to fight with the 

pandemic. However, in addition to these requirements and benefits, online life can be 

considered as an environment which may pave the way to a number of serious adverse 

consequences, especially child abuse.  

According to the American Psychological Association (APA) (2002), child abuse is a 

significant public health crisis influencimg the physical, emotional and social health of the child 

in terms of its effects, frequency and content. According to the World Health Organization 
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(1985), child abuse is child’s exposure to attitudes, behaviors and inaction by an adult or the 

society. Children can be subjected to abuse not only by adults but also by their peers. Child 

abuse refers to a wide range of areas such as physical, emotional, economic and sexual abuse. 

The type of abuse addressed in this study is online abuse, which is quite complex and has 

acquired new dimensions due to the developments in the field of informatics in recent years. 

Contrary to other types, online abuse refers to the abuse of children by their peers or adults over 

the Internet without the need for physical distance. This abuse can be both sexually oriented 

such as pornography, exhibitionism, and prostitution, and emotional-behavioral oriented such 

as damaging the integrity of personality, or even suicide or assassination of animal and human 

life, confronting the child with ethical and legal problems. The abuser approaches his/her 

victims online and annoys them through video, audio and text. As a result of the pandemic, the 

time children spend online in a day has also increased significantly as they have easier access 

to the electronic devices and the Internet for educational needs. The use of wired or shared 

devices used by all family members, which parents use to provide a safe internet access and 

keep children away from the negative effects of the Internet, has lost its functionality. Now, 

every child in the family goes online with wireless connection in a different room, alone, with 

their own device. This makes parental control difficult, and offers an exceptional opportunity 

especially for abusers who make use of children’s developmental features such as curiosity. 

The pandemic stands out as the leading reason for this situation since it paves the way for 

children to increase their daily online time more than ever before. In terms of its possibilities 

and capabilities, mass media aims at people's leisure time especially in certain sectors such as 

entertainment and cultural activities. Indeed, the daily and weekly broadcast programming of 

these means is completely arranged in accordance with this purpose. For example, weekday or 

morning programs on national TV channels focus on magazine or animation-oriented contents 

for women at home and children out of school age, whereas weekend or evening programs are 

mostly news and sports programs that adressing the interest of men. The TV ratings appeal to 

the audience's gender, age, popularity of the programs, and the interests of the audience. It is 

also severely affected by the day and time when people are more likely to be at home. In 

addition to appealing to the audience’s gender, interests, age, and the popularity of the 

programs, TV rating is also significanly influenced by the day and time when people are more 

likely to be at home for the reason that the communication sector is a "leisure time business". 

Thus, the times when people are at home are of crucial importance for this sector. In other 

words, the leisure times of the society are the most occupied times since they offer significant 

opportunities for the communication sector. In this context, Covid-19 pandemic provided great 

opportunities for this sector as people have had more leisure time than ever before. However, 

this situation also means that children have become more prone to abuse. The children, who are 

unable to go to school, go out, and are left without physical activity, play and sports, have 

started to spend their time on online activities in an increased way. In other words, the 

conditions required for child abuse have emerged spontaneously with the pandemic. The 

present study aimed at investigating online abuse of the child during the pandemic period in all 

aspects as well as presenting suggestions to researchers, practitioners, teachers and parents. 

Keywords: Pandemic, Abuse, Online Abuse 

 

ÖZET 

Pandemi, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren 

salgın hastalıklara verilen genel addır.  Dünya Sağlık Örgütüne göre aşağıdaki üç koşul baş 

gösterdiğinde pandemi başlamış sayılır. İnsanların daha önce maruz kalmadıkları yeni bir 

hastalığın ortaya çıkması, bu hastalığın bulaşıcı olması ve ölümcül başka hastalıklara yol 
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açması ve hastalığın insanlar arasında kolay ve sürekli yayılması. Ancak pandemi olgusunun 

insanlar üzerindeki sağlık sorunları dışında, başta ekonomik olmak üzere, politik, sosyal ve 

psikolojik alanlarda ciddi olumsuz sonuçları olmaktadır. Artan sağlık harcamaları, aile ve ülke 

ekonomisini zorlarken, üretim faaliyetlerinin yavaşlatılması ya da tamamen durması sonucunda 

işsizlik artmakta, ulusal para birimleri değer kaybetmekle karşı karşıya kalmaktadır. Eğitim-

öğretim faaliyetleri, nitelikli sosyal ve kültürel yaşam, sanat faaliyetleri gibi insani gelişmişlik 

endeksine katkıda bulunan alanlar yerini sağlık tedbirlerine bırakıp ikinci hatta üçüncü 

öncelikler olarak kalmaktadır. Kısmi ya da tam zamanlı kapanma ilan edilmekte, insanlar daha 

önce hiç olmadığı kadar evde kapalı olarak kalmaktadır. İş yaşamı, eğitim-öğretim, ticaret, alış-

veriş hatta nikah, düğün, milli ve dini kutlamalar, ibadet vb. sosyal ve kültürel yaşamın önemli 

aktiviteleri bile eve taşınmaktadır. Böylece internetin sağladığı sanal gerçeklik, daha önce hiç 

olmadığı kadar yoğun bir şekilde insanların yaşamında yer almakta, insanlar geçici olduğunu 

umdukları bu süreçte ''yaşamı kaçırmamak için'' bunu önemli bir alternatif olarak görmektedir. 

Buna bağlı olarak insanların bilgisayar başında geçirdikleri zamanın miktarı önemli ölçüde 

artmakta, özellikle çocuklar, eğitim-öğretim gibi meşru hatta zorunlu sebeplerle çevrimiçi 

yaşamın odağına yerleşmektedir. Önceleri çocuğu internetten olabildiğince uzak tutmaya 

çalışan ebeveyn, şimdilerde sınırsız ve hızlı internet ile gelişmiş elektronik erişim araçları satın 

alarak kendi elleriyle çocuğa teslim etmekte, bir anlamda çocuğun çevrimiçi zamanını 

sınırlayan değil artmasında rol oynayan kişi olmaktadır. Uzaktan eğitim sayesinde çevrimiçi 

yaşam, okulun eve taşındığı bu sürecin en az zararla kapatılmasında yegâne çare olarak 

görülmektedir. Gerçekten de pandemiyle mücadelede etkin yol olarak görülen kısmi ya da tam 

kapanmada, yaşamın durmasının önüne geçmek, başta eğitim-öğretim olmak üzere modern 

yaşamın olağan akışında devam etmekte internet önemli hatta tek faktör olarak öne çıkmaktadır. 

Ancak çevrimiçi yaşam, anılan bu zorunluluk ve faydarının yanı sıra özellikle çocuk istismarı 

gibi ciddi olumsuz sonuçlar barındıran bir mecra olarak göze çarpmaktadır.  

Amerikan Psikoloji Derneği’ne (APA) göre (2002) çocuk istismarı; etkileri, sıklığı ve içeriği 

itibariyle çocuğun bedensel, duygusal ve sosyal sağlığını etkileyen önemli bir halk sağlığı 

krizidir. Dünya Sağlık Örgtüne (1985) göre ise; anılan alanlarda bir yetişkin ya da toplum 

tarafından çocuğun sağlığını olumsuz yönde etkileyen tutum, davranış ve eylemsizliklere maruz 

bırakılmasıdır. Çocuklar sadece yetişkinler değil, kendi akranları tarafından da çeşitli 

istismarlara maruz kalabilir. Çocuk istismarı fiziksel, duygusal, ekonomik ve cinsel istismar 

gibi birden çok alanı kapsayan geniş bir skalayı ifade eder. Bu çalışmada ele alınan türü ise son 

yıllarda bilişim alanındaki gelişmelere bağlı olarak oldukça karmaşık ve yeni boyutlara taşınan 

çevrimiçi istismardır. Çevrimiçi istismar, diğer türlerden farklı olarak fiziki yakınlığa ihtiyaç 

duymadan çocukların kendi akranları ya da yetişkin bireyler tarafından internet üzerinden 

istismar edilmesidir. Bu istismar pornoğrafi, teşhircilik ve fuhuş gibi cinsel odaklı olduğu gibi, 

kişiliğin ve benlik bütünlüğünün zarar görmesi, bozulması, hatta intihar ya da hayvan ve insan 

yaşamına suikast gibi çocuğu etik ve yasal sorunlarla karşı karşıya bırakan duygusal-

davranışsal odaklı da olabilir. İstismarcı online olarak kurbanlarına erişmekte, onları görüntülü, 

sesli ve yazılı olarak taciz etmektedir. Pandemi nedeniyle özellikle eğitsel ihtiyaçlar için 

internet sağlayan elektronik cihazlara daha kolay erişen çocukların günlük çevrimiçi zamanları 

da önemli ölçüde artmıştır. Ebeveynlerin güvenli internet erişimi ve çocukları internetin 

olumsuz etkilerinden uzak tutma amacıyla başvurdukları kablolu veya tüm aileye ait ortak cihaz 

kullanımı işlevselliğini yitirmiş, ailedeki her çocuk farklı bir odada, tek başına, kendine ait 

cihazıyla kablosuz sağlayıcılarla çevrimiçi olmaktadır. Bu durum ebeveyn kontrolünü 

zorlaştırmakta, özellikle çocukların merak duygusu gibi gelişimsel özelliklerini kullanan 

istismarcılar için ise eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Pandemi çocukların günlük çevrimiçi 

zamanlarının hiç olmadığı kadar katlanmasına sebep olduğu için bu durumdan birinci derecede 

etken faktör olarak öne çıkmaktadır. Kitle iletişim araçları imkân ve kabiliyetleri itibariyle- 

özellikle eğlence, kültürel etkinlik vb. gibi belirli sektörlerde- insanların boş zamanlarını 
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hedeflemektedir. Hatta söz konusu araçların günlük ve haftalık yayın akışı tamamen buna 

uygun olarak belirlenmektedir. Örneğin ulusal TV kanallarında hafta içi ve sabah saatlerine 

konulan programlar o saatlerde evde olan bayanlar ve okul çağına gelmemiş çocuklara yönelik 

magazin ya da animasyon yoğunluklu iken, hafta sonu ya da akşam saatlerindeki programlar 

daha çok erkeklerin ilgisini çeken haber ve spor programları olmaktadır. Reyting denilen 

izlenme katsayısı izleyicilerin cinsiyet, yaş, programların popülaritesi ve izleyicilerin ilgi 

alanlarına hitap ediyor olmanın yanısıra, dışarıda değil; evde olma olasılıklarının fazla olduğu 

gün ve saatten de ciddi biçimde etkilenmektedir.  Çünkü iletişim sektörü bir "boş zaman 

değerlendirme işidir" ve insanların evde olduğu zamanlar bu sektör için çok önemli olmaktadır. 

Başka bir ifadeyle toplumun en boş zamanları ilgili sektör için önemli fırsatlar barındıran en 

yoğun zamanlardır. Bu bağlamda pandemi söz konusu sektör için önemli fırsatları altın tepside 

sunmuş, insanlar hiç olmadıkları kadar boş zamana kavuşmuştur. Ancak bu durum çocuklar 

için istismara daha açık hale gelmek anlamı taşımaktadır. Okula gidemeyen, dışarı çıkamayan, 

fiziksel etkinlik, oyun ve spordan mahrum kalan çocuk, önemli miktarda artan zamanını 

çevrimiçi olarak değerlendirmektedir. Başka bir ifadeyle çocuk istismarı için gerekli olan ortam 

pandemiyle kendiliğinden oluşmuştur. Bu çalışmada pandemi sürecinde çocuğun çevrimçi 

istismarı tüm yöneleriyle ele alınmıştır ve araştırmacı, uygulayıcı, öğretmen ve ebeveynlere 

önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Pandemi, İstismar, Çevrimiçi İstismar 
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ABSTRACT 

A child is born in a family and looked after under strict parental supervision and control, 

especially until the end of childhood which may be longer due to individual or cultural motives. 

Once protected and cared as a parent's children, people start to adopt the role of their parents 

and supervise and control their own children in the following years. In this context, even though 

it consists of different customs and practices, parenting across the world is shaped by 

motivations such as protecting their weak and inexperienced children against the threats and 

difficulties of life, preparing them to the real world, providing a realistic perspective and 

educating them before it becomes too late to have a good life. As a result of this motivation, 

parenting is regarded as a matter consisting of protection, supervision, discipline and 

upbringing in agreement with certain behavioral patterns called parental styles. In terms of the 

parental styles in the psychology literature, the widely held classification by Diana Baumrind, 

a prominent figure in this field, stands out. Baumrind's studies, on which this classification is 

based, have revealed that children's behavior patterns are closely related to parental styles in 

terms of the relationship between a free behavior and parental control. Accordingly, good 

behaviors that the parents or the society want the children to display are characterized by a 

mostly voluntary and independent personality trait. This volunteeriness and independent 

personality trait is closely connected to the democratic parental style. Contrary to other parental 

styles such as authoritarian, permissive and uninvolved, this style, which Baumrind introduced 

to explain the development of positive personality and behavior in the child, consists of parents’ 

high intimacy and high control towards the child. However, this control is not too strict and far 

from reality. Children in such a family know their limits and are willing to take responsibility 

for the consequences of their own behavior as this attitude is encouraged by their parents since 

the very beginning. The child is convinced that the appropriateness of the practices their parents 

require is not only due to parenting status. In contrast, they acknowledge beforehand that the 

parent has reasonable and logical reasons for these practices. Typically, parents are open to 

discussions with their children about limits and rules which are established with the children. 

In a sense, the child has a say in the rules as well as the parent. 

Intensive use of technological devices is the evident reality in the modern age. The use of 

technological devices is increasing sharply due to reasons such as necessity, convenience and 

economy in all areas of life, and accordingly, personal technological devices are becoming 

progressively more widespread. The use of individual technological devices, the most typical 

example of which are mobile phones that removed the traditional home phone, personal 

computers and other personal devices, is becoming widespread and the age of use is decreasing. 

These products, which are also closely followed by the entertainment and communication 
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sectors, have become essential for teenagers and children, as a result of both online and offline 

applications. To such an extent that parents fall behind children in having, using, developing 

these devices and learning how to use them. The devices parents have are outdated and cheaper 

than those of their children. Parents use an electronic device for a long time, whereas children 

and teenagers tend to have a new and upper segment device in a short period. This situation 

leads to extra economic burden for families, and health problems, academic failure and 

communication problems within the family for children. Teenagers, who spend most of their 

time with their personal technological devices, experience developmental problems and drop 

behind in personal care, hygiene and responsibilities. Parents consider the intensive use of 

technology as the main reason for this and try to find ways to prevent it. This situation, which 

is now regarded as a type of addiction in the West, is called technology addiction for which a 

number of clinical treatments are used. The examination of this phenomenon in the context of 

family suggests that the quantity and quality of the intensive technological device usage and 

habits of children may be related to the parental styles. In fact, children experience such 

behaviors and habits initially in the family, and these habits become a problematic issue in a 

certain period of time. Therefore, the meaning parents attribute to these habits in this period has 

a direct or indirect influence on the acquisition of these habits by the children. In other words, 

in addition to a number of attitudes, skills and behaviors, children's habits of using technological 

devices intensively are affected by the parental style. For example, the children of parents who 

adopt a permissive or neglectful style are in the primary risk group for excessive and/or harmful 

use of technology. Although the children of authoritarian parents tend to keep away from 

intensive and/or harmful use of technological devices due to strict rules in the family, they, 

most likely, fail to develop ideal technology skills. Such a situation does not correspond to 

modern life skills and as a result these children may be deprived of the positive and even the 

required aspects of technology. Such children become introverted, and their self-confidence, 

self-esteem decision-making and problem-solving skills decrease. On the other hand, parents 

having a democratic style are able to find a middle ground without isolating their children from 

the technological requirements of modern life. These self-confident children, who are 

dependent on technology but not addicted to it, who use technology with a free and 

entrepreneurial spirit, and who can manage their time, energy and economy in an effective way, 

can have a satisfactory life by using these features in other spheres of their lives. The aim of 

this study was to investigate all aspects of the relationship between parental attitudes and 

children’s technology use. In this regard, parental behaviors leading to problematic technology 

use were discussed, and suggestions were put forward for researchers, practitioners, teachers 

and parents. 

Keywords: Parental Styles, Child, Technology Use 

 

ÖZET 

Her insan yavrusu bir aile içinde doğup, özellikle çocukluk dönemi sonuna kadar yoğun 

ebeveyn gözetim ve denetimi altında gelişen bir varlıktır. Bireysel ya da kültürel nedenlerden 

dolayı söz konusu dönem daha uzun da olabilmektedir. Bir zamanlar bir ebeveynin çocukları 

olarak korunup kollanırken, ilerleyen yıllarda ebeveyn rolüne geçip kendi çocuklarını gözetip 

denetlemeye başlar. Bu bağlamda, farklı norm ve uygulamalar içerse de dünyanın her yerinde 

ebeveynlik, henüz çok zayıf ve deneyimsiz olan çocukların yaşamın tehlike ve zorluklarına 

karşı korunması ve hazırlanması, dünyaya gerçekçi bir bakış açısı kazandırılması ve onların iyi 

bir yaşam sürmeleri için geç olmadan eğitilmesi gibi motivasyonlarla şekillenir. Söz konusu 

motivasyonun sonucu olarak ebeveynlik, ebeveyn stilleri denilen belli davranış kalıplarına 

uygun bir koruma, gözetim, denetim ve yetiştirme işi olarak görülür. Psikoloji literatüründe 
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ebeveyn stilleri denildiğinde öncelikli olarak konunun kavramsal yapısının mimarı olarak 

Diana Baumrind'in yapmış olduğu popüler tasnif akla gelmektedir. Baumrind'in söz konusu 

tasnifine kaynaklık eden çalışmalarının sonuçlarına göre özgür bir davranış ile ebeveyn 

kontrolü arasındaki ilişki incelendiğinde çocukların davranış biçimlerinin ebeveyn stilleriyle 

yakından ilişkili olduğu görülmüştür. Buna göre ebeveynin veya toplumun çocukta görmeyi 

arzu ettiği olumlu davranışlar, çoğunluk gönüllü ve bağımsız bir kişilik özelliğiyle 

karakterizedir. Söz konusu gönüllülük ve bağımsız kişilik özelliği ise demokratik ebeveyn 

stiliyle yakından ilişkilidir. Baumrind'in" otoriter, müsahamakar ve ihmalkâr stil gibi diğer 

ebeveyn tutumlarının karşısında çocukta olumlu kişilik ve davranış gelişimi için öne çıkardığı 

bu stil, ebeveynin çocuğa karşı yüksek yakınlık ve yüksek kontrol durumunu içerir.  Ancak bu 

kontrol aşırı katı ve realiteden uzak değildir. Ailede çocuklar sınırlarını bilir kendi 

davranışlarının sonuçları hakkında sorumluluk almaya isteklidirler. Çünkü başından beri bu 

tutum ebeveyn tarafından özendirilir.  Çocuk, ebeveynin arzu ettiği uygulamaların 

meşruiyetinin sırf ebeveynlik statüsünden kaynaklanmadığı konusunda ikna olmuştur. Aksine 

ebeveynin bunlar için makul ve mantıklı gerekçelere sahip olduğuna ilişkin bir ön kabule 

sahiptir. Çoğunlukla ebeveyn, sınırlar ve kurallar konusunda çocuklarıyla fikri tartışmalara 

açıktır ve kurallar çocuklarla birlikte alınır. Bir anlamda kurallar tek başına ebeveynin değil 

çocuğun da imzasını taşır. 

Yoğun biçimde teknolojik cihaz kullanımı modern çağ insanının yadsınamaz gerçeğidir. 

Yaşamın her alanında; kısmen zorunluluk, kısmen dekolaylık ve ekonomiklik vb. gerekçelerle 

teknolojik cihaz kullanım yoğunluğu hızla artmakta, buna bağlı olarak bireysel teknoloji 

ürünleri gittikçe yaygınlaşmaktadır. En tipik örneğini ev telefonu olgusunu ortadan kaldıran 

cep telefonu, kişisel bilgisayarlar ve kişiye özel başkaca cihazlarda gördüğümüz bireysel 

teknolojik ürün kullanımı, kullanım yaşı düşerek yaygınlaşmaktadır. Eğlence ve iletişim 

sektörünün de yakından takip ettiği bu ürünler, çevrimiçi- dışı uygulamalar sayesinde gençler 

ve çocuklar için vazgeçilmez olmuştur. Öyle ki anne-babalar söz konusu ürünlere sahip olma, 

kullanma, geliştirme ve kolayca öğrenme konusunda çocuklardan geride kalmaktadır. 

Ebeveynin sahip olduğu cihazlar çocuklarına göre demode ve ucuzdur. Ebeveyn aldığı bir 

elektronik cihazı uzun süre kullanırken, çocuklar ve gençler ise kısa aralıklarla bu cihazların 

yeni ve üst sınıf özelliklere sahip modellerine geçmektedir. Bu durum fazladan ekonomik yük 

getirmekte, çocuklarda ise sağlık problemleri, akademik başarısızlık ve aile içi iletişim 

problemlerine sebep olmaktadır. Günün önemli bölümünü bireysel teknoloji ürünleriyle geçiren 

gençler gelişim sorunları yaşamakta, kişisel bakım, hijyen, sorumluluklar konusunda geri 

kalmaktadır. Ebeveynler bu durumun sorumlusu olarak yoğun teknoloji kullanımını görmekte 

ve bunun önüne geçmek için çareler aramaktadır. Batı'da artık bir bağımlılık türü olarak kabul 

edilen bu duruma teknoloji bağımlılığı adıyla yaklaşılmakta ve klinik tedavilere de 

başvurulmaktadır. Konuya aile bağlamında bakıldığında çocukların yoğun teknolojik ürün 

kullanım türü ve alışkanlıklarının nicelik ve niteliğinin ebeveyn stilleri ile ilişkili olabileceği 

düşünülmektedir. Nitekim çocuklar ilgili sorunla ilk kez aile ortamında karşı karşıya gelmekte, 

ilgili alışkanlıkların problem boyutuna ise bir anda değil, belirli bir zaman diliminde 

ulaşmaktadır. Dolayısıyla söz konusu zaman diliminde ebeveynin söz konusu alışkanlıklara 

yüklediği anlam çocukların bu problemli alışkanlıkları edinmelerinde doğrudan ya da dolaylı 

olarak pay sahibidir. Başka bir ifadeyle çocukların pek çok tutum, beceri ve davranışlarında 

olduğu gibi yoğun teknolojik ürün kullanımıyla ilgili alışkanlıkları ebeveynin seçtiği 

ebeveynlik stilinden etkilenmektedir. Örneğin müsamahakar ve ihmalkar bir stil benimseyen 

ebeveynin çocukları aşırı ve/veya zararlı boyutta teknoloji kullanımı alışkanlığı edinmede 

öncelikli risk grubundadır.  Otoriter stil ebeveynlerin çocukları ailedeki katı kurallar sebebiyle 

belki yoğun ve/veya zararlı teknolojik ürün kullanma konusunda iyimser tabloda yer alsa da, 

teknolojiyi ideal kullanım becerilerinden uzak bir yerden seyretmek durumunda kalmaktadır. 

Bu durum ise modern çağ yaşam becerileriyle örtüşmemekte, bu çocuklar teknolojinin olumlu 
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hatta zorunlu taraflarından mahrum kalabilmektedir. Bu çocuklar çoğunlukla içe-dönük, 

özgüveni düşük, karar verme, problem çözme becerileri gelişmemiş düşük benlik saygısına 

sahip çocuklardır. Demokratik stil benimseyen ebeveynler ise çocuklarını modern yaşamın 

gereği olan teknolojiden koparmadan orta yolu bulabilen grup olarak öne çıkmaktadır. 

Teknolojiyle bağlı ancak bağımlı olmayan, özgür ve girişimci bir ruhla teknolojiyi kullanan, 

zamanını, enerjisini, ekonomisini anlamlı biçimde yönetebilen, özgüveni yüksek bu çocuklar 

yaşamın diğer alanlarında da bu özelliklerini kullanarak doyumlu bir yaşam sürebilir. Bu 

çalışmada ebeveyn tutumları ve çocukların teknoloji kullanımı ilişkisi tüm yönleriyle ele 

alınmış, problemli teknoloji kullanımına neden olan ebeveyn davranışları tartışılmış ve 

araştırmacı, uygulayıcı, öğretmen ve ebeveynlere önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Ebeveyn Stilleri, Çocuk, Teknoloji Kullanımı 
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ABSTRACT 

Pandemic is the common name given to an outbreak of an epidemic disease that spreads over a 

large area such as a continent or even the entire world. According to the World Health 

Organization, a pandemic starts when the following three conditions occur. First, a new disease 

that people have not been exposed to before should emerge. Second, this disease should be 

contagious and result in other mortal diseases. Finaly, the disease should spread easily and 

continuously among people. In addition to severe health problems, a pandemic has serious 

negative consequences in political, social and psychological spheres of life.   Adolescence, on 

the other hand, is the transition period from childhood to adult life, in which physical growth, 

sexual development and psycho-social maturation occur in accordance with the developmental 

stages of the adolescent. This developmental period is characterized by rapid physical, 

psychological and social changes. Adolescence is often described as rapid physical 

developments (growth and transition to adulthood) called “developmental attacks”. It is an 

important stage in which the adolescent develops significantly in terms of psycho-social 

aspects. This psycho-social development refers to the combination of such psychological 

behaviors as adolescent individuality, self-esteem and identity formation, and social behaviors 

such as resistance to authority, sensitivity to social problems, emphasizing peer relations rather 

than family relations. The family, which is of utmost importance in childhood, begins to be 

replaced by peers of the adolescent. The adolescents spend more time with their friends instead 

of their family and start to see the life through the eyes of their friends. This situation, which 

sometimes lead to problems in the family, is, in fact, an indication that the adolescent is starting 

to develop an independent personality. Therefore, it is not a situation to be concerned about by 

the parents, instead it is a positive development that needs to be analyzed and managed in an 

accurate way. It is time for the adolescents to experience new conditions in their lives, similar 

to the seed sprouting after completing its period under the earth. This new life encompasses 

great opportunities as well as challenges, problems, and thus the parents need to ease this new 

life for the adolescents. The family should be aware that it is not the only address for the 

individual, who is a bio-psycho-social being, to attain a balanced and sufficient development in 

all areas. Thus, it should allow the society to play its facilitator role and even support the 

adolescent in this regard. For adolescents, this social environment refers mostly to their peers. 

These people, who have similar biological, physical, emotional and social experiences, are 

aware of the change taking place in themselves and tend to overcome the problems brought 

about by this change with those who are similar to themselves. Particularly male adolescents 

are more keen on peer groups with the support of cultural norms and may be more willing to 

participate in new friend groups. Indeed, low profile and problematic peer groups, which may 

confront adolescents with legal problems, pose a risk for the adolescent in search. However, 
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there are also peer groups that support the development of the adolescents and help them 

develop a decent and recognized personality. Parents should guide the adolescents and help 

them control and manage this process in the approved manner. In this period, parents are 

required to support the adolescents to meet and socialize the appropriate peer groups and spend 

quality time with them. However, adolescents’ peer relationship development process has been 

directly influenced by the pandemic due to the fact that the partial or total closure of schools, 

which are natural environments enabling adolescents at school age to spend time with their 

peers, has been implemented. Even though interactive education has emerged as a solution for 

the educational needs and development of adolescents in this period in which face-to-face 

education has been suspended, it falls behind from performing the same function for their social 

development needs. Such a situation is obvious in that school administrations prioritize the 

lessons that are more related to students’ academic and logical development (mathematics, 

science, language, etc.) instead of the lessons that support the physical, emotional and social 

development of adolescents (music, physical education, etc.) in the “online lesson” programs. 

Distance education, brought by the pandemic, has introduced a number new circumstances such 

as deprivation of cultural and social environments, such as official ceremonies, events and 

celebrations, and physical environments, such as classroom, canteen, gym, cafeteria, school 

bus, which allow the adolescent to socialize with their friends, into their lives. Peer interaction, 

which play an important role in adolescents’ development of a healthy personality by spending 

satisfactory and qualified time with their friends, appears inadequate even in quantitative terms. 

In other words, the adolescent’s access to the favourable friend environment which they need 

to develop healthy personality is limited in qualitative and quantitative terms. Instead, 

adolescents spend their time on their own, with family members or their relatives. Peer 

relationships are carried out mostly through social media and other communication tools, and 

thus the nature of the relationship are limited to the means and capabilities of these tools. The 

quality of such a relationship is considered as insufficient compared to peer relationships before 

the pandemic. To such an extent that the pandemic paved the way to the emergence of "lost 

years" and "lost grades". This situation has led to significant gaps especially for those who just 

started their 1st, 5th, and 9th grade as of the year the pandemic broke out. These students, studying 

with their classmates and teachers of whom the only thing they know is their names on the basis 

of academic concerns and under time pressure, are deprived of experiences based on a sense of 

belonging, such as belonging to a class, being a part of a team, being a student of a school 

and/or a teacher, which play an important role in the social and emotional development of the 

adolescent. In this context, this study investigated all aspects of adolescent-peer relationships 

during the pandemic. In addition, suggestions were provided to researchers, practitioners, 

teachers and parents. 

Keywords: Pandemic, Adolescent, Peer Relations 

 

ÖZET 

Pandemi, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren 

salgın hastalıklara verilen genel addır.  Dünya Sağlık Örgütüne göre aşağıdaki üç koşul baş 

gösterdiğinde pandemi başlamış sayılır. İnsanların daha önce maruz kalmadıkları yeni bir 

hastalığın ortaya çıkması, bu hastalığın bulaşıcı olması ve ölümcül başka hastalıklara yol 

açması ve hastalık etmeninin insanlar arasında kolay ve sürekli yayılması.   Ergenlik ise; insan 

yavrusunun gelişim dönemleri bağlamında fiziksel büyüme, cinsel gelişme ve psiko-sosyal 

olgunlaşmanın gerçekleştiği, çocukluktan erişkin hayata geçiş dönemidir. Bu gelişim evresi 

hızlı fiziksel, psikolojik ve sosyal değişimlerle karakterizedir.  Ergenlik, çoğunlukla "gelişim 

atakları" denilen ani fiziksel gelişmelerle (büyüme, yetişkin formuna geçme) hatırlansa da, 
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ergenin önemli ölçüde psiko-sosyal yönden gelişim gösterdiği önemli bir evredir. Söz konusu 

psiko-sosyal gelişim; ergen bireyselliğinin ön plana çıkması, benlik saygısı ve kimlik oluşumu 

gibi psikolojik, otoriteye direnç gösterme, toplumsal sorunlara duyarlı olma ve aile yerine akran 

ilişkilerine yönelme gibi sosyal nitelikli davranış biçimleriyle tanışmasını anlatır. Çocukluk 

döneminde birey için birinci derecede önemli ve yakın olan aile, yerini ergenin akranlarına 

bırakmaya başlar. Ergen aileden çok arkadaşlarıyla vakit geçirir ve hayata onların gözüyle 

bakmaya başlar.  Zaman zaman aile içi sorunlara da sebep olan bu durum, aslında ergenin 

bağımsız bir kişilik geliştirmeye başladığının işaretidir ve bu yüzden ebeveyn tarafından 

endişeyle edilecek bir durum değil, doğru analiz edilip yönetilecek olumlu bir gelişmedir. Ergen 

için tıpkı toprak altındaki süresini tamamlayıp yeryüzüne çıkan tohum gibi yeni yaşam 

koşullarıyla tanışmanın vakti gelmiştir. Bu yeni yaşam zorlu, problemli olduğu kadar içinde 

önemli fırsatlar barındırmaktadır ve bu yüzden ebeveyn bu yeni yaşama yol vermelidir. Aile, 

biyo-psiko-sosyal bir varlık olan bireyin tüm gelişim alanlarında dengeli ve yeterli bir gelişim 

göstermesi için tek adres olmadığının bilincinde olmalı, toplumun geliştirici rolünü oynamasına 

izin ve fırsat vermeli hatta ergeni bu konuda desteklemelidir. Ergen bireyler için bahse konu 

sosyal çevre çoğunlukla akranlardır. Biyolojik, fiziksel, duygusal ve sosyal olarak benzer 

yaşantılara sahip bu kişiler kendilerindeki değişimin farkındadır ve bu değişimin getirdiği 

sorunları da yine kendileri gibi olanlarla aşmak eğilimindedir. Bilhassa erkek ergenler kültürel 

normların da desteğiyle akran gruplarına daha yakın ilgi duymakta, yeni arkadaş gruplarına 

dâhil olmada daha istekli olabilmektedir. Kuşkusuz arayış içindeki ergen için düşük profilli, 

problemli hatta adli sorunlarla karşı karşıya getirecek akran grupları risk teşkil eder. Ancak 

ergenin gelişimini destekleyecek, onu saygın ve oturmuş bir kişiliğe taşıyacak akran grupları 

da vardır. Ebeveyn ergenin önünü açan, onun bu süreci doğru biçimde kontrol edip 

yönlendirmesinde yardımcı bir kılavuz işlevi üstlenir.  Ergenin doğru akran gruplarıyla tanışıp 

kaynaşması, onlarla nitelikli vakit geçirmesi için ergenin desteklenmesi bu dönemde ebeveynin 

yapacağı doğru davranış biçimidir. Ancak pandemiyle birlikte ergenlerin akran ilişkileri 

geliştirme süreci doğrudan etkilenmiştir. Çünkü tümüyle okul çağında olan ergenlerin 

akranlarıyla birlikte vakit geçirmesine olanak tanıyan doğal yaşam alanı olan okulların kısmi 

ya da tam zamanlı kapanması gündeme gelmiştir. Yüz yüze eğitimin sekteye uğradığı bu süreçte 

interaktif eğitim, ergenlerin eğitsel ihtiyaç ve gelişimleri için bir çözüm olarak öne çıksa da 

sosyal gelişim ihtiyaçları için aynı işlevi görmekten uzaktır. Bu durum okul yönetimlerinin 

"canlı ders" programlarında ergenlerin bedensel, duygusal ve sosyal gelişimlerini destekleyen 

derslerin (müzik, beden eğitimi vb.) yerine, daha çok akademik ve zihinsel gelişimlerini 

ilgilendiren derslerin (matematik, fen grubu, dil vb.) öncelenmesiyle bile bariz biçimde kendini 

gösterir. Pandeminin doğurduğu uzaktan eğitim, ergenin arkadaşlarıyla vakit geçirmesine 

olanak tanıyan sınıf, kantin, spor salonu, yemekhane, okul servisi vb. fiziki ortamlardan tutun, 

resmî törenler, belirli gün ve hafta etkinlikleri, müsamereler gibi kültürel ve sosyal ortamlardan 

mahrum kalmasına kadar bir dizi yeni durumu ergenin hayatına sokmuştur. Ergenlerin doyumlu 

ve nitelikli vakit geçirerek, sağlıklı bir kişilik geliştirmelerinde önemli yeri olan akran 

etkileşimi niceliksel ölçekte bile yetersiz kalmaktadır. Başka bir ifadeyle ergenin sağlıklı kişilik 

gelişimi için ihtiyaç duyduğu doğru arkadaş ortamına erişimi nitelik ve nicelik olarak sınırlıdır. 

Bunun yerine ergenler ilgili zamanı tek başına, aile fertleri, ya da akraba gruplarıyla 

geçirmektedir. Akran ilişkileri ise çoğunlukla sosyal medya ve başkaca iletişim araçları 

üzerinden olmakta, ilişkinin niteliği ise söz konusu araçların imkân ve kabiliyetlerinin izin 

verdiği kadar olabilmektedir. Anılan ilişkinin niteliğinin, pandemi öncesi akran ilişkilerine 

kıyasla yetersiz olduğu düşünülmektedir.   Öyle ki bu durumdan "kayıp dönemler" "kayıp 

sınıflar" diye adlandırılan olgular doğmuştur. Özellikle orta öğretimde pandeminin başladığı 

yıl itibariyle 1. 5. 9. Sınıfa başlamış olan ergenler için bu durum önemli boşluklara sebep 

olmuştur. Sadece adını bildiği sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle, yine sadece akademik 

kaygılarla, zaman baskısı altında ders çalışan bu öğrenciler, ergenin sosyal ve duygusal 
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gelişiminde önemli rolü olan bir sınıfa ait olma, bir takımın parçası olma, bir okulun ve/veya 

öğretmenin öğrencisi olma gibi aidiyet duygusu temelli yaşantılardan mahrum kalmaktadır. Bu 

çalışmada pandemi sürecinde ergen akran ilişkileri tüm yönleriyle ele alınmış ve araştırmacı, 

uygulayıcı, öğretmen ve ebeveynlere önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Pandemi Süreci, Ergen, Akran İlişkileri 
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TURKEY 
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ÖZET 

Bu çalışmada Türkiye ekonomisinde döviz kuru ve imalat sanayi sektörünün iktisadi büyüme 

üzerindeki etkisi incelenmektedir. Çalışmanın amacı 1975-2019 yılları arasında döviz kuru ve 

imalat sanayi sektörünün iktisadi büyüme üzerindeki etkisini ekonometrik analizler yardımıyla 

Türkiye için analiz etmektir. Çalışmada iktisadi büyüme bağımlı değişken, imalat sanayi üretim 

oranı ve döviz kuru ise bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. Kullanılan yöntem en küçük 

kareler yöntemidir. Güncel verilerle kullanılan model kapsamında ilgili değişkenlerin iktisadi 

büyüme üzerindeki etkisini birlikte inceleyen bir çalışma olması yönünden literatüre katkı 

sağlanmaktadır. Çalışmada imalat sanayi sektörü ve döviz kurunun ekonomik büyüme 

üzerindeki etkisi aynı model çerçevesinde incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda 

değişkenlerin %1 anlamlılık için düzey değerlerde durağan olduğu, hata terimlerinin normal 

dağıldığı ve bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı olmadığı sonuçlarına 

ulaşılmıştır. Bununla birlikte hata terimlerinde otokorelasyon ilişkisinin olmadığı ve değişen 

varyans bulunmadığı sonuçları elde edilmiştir. Son olarak %10 anlamlılık düzeyinde imalat 

sanayi üretiminde meydana gelen %1’lik artışın ekonomik büyümeyi %0.52 artırdığı diğer 

taraftan %1 anlamlılık düzeyinde döviz kurunda meydana gelen %1’lik artışın iktisadi 

büyümeyi %0.07 azalttığı sonuçları yapılan analizler çerçevesinde tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, İmalat Sanayi, Ekonometrik Analiz 

JEL CODES: C01, C51, C22 

 

ABSTRACT 

In this study, the effect of the exchange rate and the manufacturing industry sector on economic 

growth in the Turkish economy was analyzed. The aim of the study is to analyze the effect of 

exchange rate and the manufacturing industry sector on economic growth between 1975 and 

2019 for Turkey with the help of econometric analysis. In the study, economic growth was used 

as dependent variable, while manufacturing industry production rate and exchange rate were 

handled as independent variables. Besides, the Least Squares Method was used in the study. 

Within the scope of the model used with current data, it contributes to the literature as it is a 

study that examines the effects of relevant variables on economic growth. In the study, the 

effect of the manufacturing industry sector and the exchange rate on economic growth was 

analyzed within the framework of the same model. As a result of the analysis,  variables are 

stationary at the level values for 1% significance, the error terms are normally distributed and 

there is no multiple linear connection between the independent variables. However, there are 

no autocorrelation relationship in the error terms and changing variance. Finally, 1% increase 
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in the manufacturing industry production at the level of 10% significance increases the 

economic growth by 0.52%, on the other hand, the 1% increase in the exchange rate at the 1% 

significance level decreases the economic growth by 0.07%. 

Keywords: Economic Growth, Manufacturing Industry, Econometric Analysis 
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ÖZET 

Ar-ge faaliyetleri bilimsel ve teknolojik yeniliklerin kaynağını oluşturmaktadır. Bu anlamda ar-

ge faaliyetlerini teşvik etmek son derece önemlidir.  Bununla birlikte endüstri üretimi de ülke 

ekonomilerinde oldukça önemli bir paya sahiptir. Endüstri üretimi büyümenin lokomotifi olan 

bir sektördür. Çalışmada seçili OECD ülkelerinde Ar-ge vergi teşvik oranı ile endüstri üretimi 

arasındaki ilişki ekonometrik yöntemler çerçevesinde analiz edilmektedir. Çalışmanın amacı 

ülke ekonomilerinin büyüme ve kalkınmalarında önemli bir yer tutan endüstri üretimi ile Ar-ge 

vergi teşvik oranları arasındaki ilişkiyi OECD ülkeleri için analiz etmektir. Çalışmada panel 

eşbütünleşme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada analiz edilen ülkeler; Fransa, Almanya, 

Macaristan, İrlanda, İsrail, İtalya, Japonya, Kore, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, 

Portekiz ve Slovakya’dır. İlgili veriler OECD’den elde edilmiş olup, 2000-2020 yıllarını 

kapsayan veri seti kullanılmıştır. Bu çerçevede n=21 zaman boyutu 294 gözlem değeri ile 

birlikte 14 OECD ülkesi için analizler gerçekleştirilmiştir. İlgili değişkenler ve güncel veriler 

kullanılarak OECD ülkelerinde Ar-ge vergi teşvik oranı ve endüstri üretim oranı arasındaki 

ilişkiyi inceleyen bir çalışma olması ile literatüre katkı sağlamaktadır. Kurulan model ile 

yapılan analizler sonucunda OECD ülkelerinde ilgili yıllarda Ar-ge vergi teşvik oranı ile sanayi 

üretimi arasındaki uzun dönemli ilişkinin katsayılarının teoriyle uyumlu ve pozitif olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca Ar-ge vergi teşvik oranındaki %1’lik artışın sanayi üretiminde 

%0.88’lik bir artış sağladığı sonucu elde edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Endüstri Üretimi, Panel Veri Analizi, Ar-Ge 

JEL CODES: C01, C23, C51, C87 

 

ABSTRACT 

R&D activities constitute the source of scientific and technological innovations. In this context, 

it is extremely important to encourage R&D activities. However, industrial production also has 

a significant share in the economies of the country. Industrial production is a sector that is the 

engine of economic growth. In this study, the relationship between R&D tax incentive rate and 

industrial production in selected OECD countries was analyzed within the framework of 

econometric methods. The aim of the study is to analyze the relationship between industrial 

production and R&D tax incentive rates for OECD countries, which has an important place in 

the economic growth and development of countries' economies. Panel cointegration method 

was used in the study. The countries analyzed in the study; France, Germany, Hungary, Ireland, 

Israel, Italy, Japan, Korea, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Portugal and Slovakia. 
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The relevant data were extracted from OECD and the data set covering the years 2000-2020 

was used. In this framework, analyzes were carried out for 14 OECD countries with n = 21 time 

dimension 294 observation values. The study contributes to the literature by being a study 

examining the relationship between R&D tax incentive rate and industry production rate in 

OECD countries using relevant variables and current data . As a result of the analysis, 

coefficients of the long-term relationship between the R&D tax incentive rate and industrial 

production in the relevant years in OECD countries are compatible with the theory. In addition, 

1% increase in the R&D tax incentive rate provides an increase of 0.88% in industrial 

production. 

Keywords: Industrial Production, Panel Data Analysis, R&D 

JEL CODES: C01, C23, C51, C87 
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ORCID NO: 0000-0002-9308-0227 

 

ÖZET 

Shakespeare "Tüm hayat, doğadan ebediyete geçmelidir" der. Bilim insanlarının işi gücü bu 

geçişi anlamak ve çözmek temeline dayanmalıdır. Bugün "bilim"i metoduyla, ölçümlemeyle ve 

deneyler ile genel yasalar formüle etmeye yönelik çabasıyla tanımlamaktayız. 18. yüzyıldaki 

sanayi (endüstri) devrimi ile birlikte bilim, teknolojiyle birlikte bir sosyal güç halini almıştır. 

Makineler, insanların hayatlarını ve işlerini etkilemiş ve bilimin etkilerini gözle görünür hale 

getirmiştir. 1859 yılında "Türlerin Kökeni"nin yayımlanmasıyla doğan Evrim teorisi 

(Darwinizm) ve 19. yüzyılda fizik biliminde maddenin yapısını araştırma yolunda yeni 

teknikler keşfedilmesi sonucu tüm bu olayları ifade edecek bir dil geliştirilmiştir. Bu dil giderek 

özelleşmiş tüm Avrupa'da Maxwell'in denklemlerini ya da Mendeleyev'in atom tablolarını 

kişisel olarak değerlendirebilecek birkaç yüz düşünürden meydana gelmiştir. Yine de yeni 

bilimin meyveleri, sentetik madde yapımı ve elektrik gücünün kullanımına ilişkin yeni 

tekniklerle kısa zamanda her yerde hissedilmeye başlamıştır.  

Bu çalışmada, batı biliminin önemli dönüm noktalarından biri olan sanayi devriminin teorik 

bilimden arındırılmış bir şekilde ortaya çıkışı ve gelişimi incelenmiştir. Bununla birlikte, bu 

kültürün Darwin'in evrim teorisindeki ve jeolojiye olan etkisine ve değişimine bakılmaya 

çalışılmıştır. Sonuç olarak, ne olursa olsun farklı disiplinler arasındaki uzlaşma tıpkı Evrim ve 

Jeoloji gibi önemli bir ilke olan uzlaşıya dayalı bilgi anlayışını doğurmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Bilim Tarihi, Sanayi Devrimi, Jeoloji, Evrim 

 

ABSTRACT 

Shakespeare said, "All life must pass from nature to eternity." The work of scientists must be 

based on understanding and resolving this transition. Today we define "science" by its method, 

measurement, and effort to formulate general laws by experimentation. With the industrial 

revolution in the 18th century, science became a social force with technology. Machines have 

affected people's lives and jobs and made the effects of science visible. As a result of the theory 

of evolution (Darwinism), which was born with the publication of "The Origin of Species" in 

1859, and the discovery of new techniques to investigate the structure of matter in physics in 

the 19th century, a language to express all these events was developed. This language consisted 

of several hundred thinkers all over increasingly specialized Europe who could personally 

evaluate Maxwell's equations or Mendeleyev's atomic tables. Still, the fruits of new science 

were soon felt everywhere, with new techniques for making synthetic materials and using 

electric power. 

In this study, the emergence and development of the industrial revolution, which is one of the 

most important turning points of western science, without theoretical science has been 

examined. However, it has been tried to look at the effect and change of this culture on Darwin's 
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theory of evolution and geology. As a result, no matter what, the consensus between different 

disciplines should lead to an understanding of knowledge based on consensus, which is an 

important principle just like Evolution and Geology. 

Keywords: History of Science, Industrial Revolution, Geology, Evolution 
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ÖZET 

İslam düşüncesine göre en üstün varlık, insandır. Kur’an, bu avantajı apaçık bir şekilde 

vurgulamıştır (İsra, 17/70). İnsanın doğasında din ve inanç duygusu vardır. Hangi yer ve 

zamanda doğarsa doğsun her insan, İslam fıtratı üzere dünyaya gelir. Bu gerçek, İslam’ın, etnik 

kökeni, rengi ve anadili ne olursa olsun, her insana eşit bağlamda verdiği kazanımlar arasında 

sayılır. Allah, insanı yaratırken ilk insanı bir davetçi konumunda yaratmıştır. Bu itibarla insanın 

doğuşuyla birlikte insan-mabet ilişkisi de doğmuştur. İslam’da ibadetler, mabetlerin dışında da 

kabul görmesine rağmen, topluca yapılan ibadetler için mescid/cami diye adlandırılan özel 

yerler yapılmıştır. Nitekim insanların ibadet yapmaları ve tevhid inancını devam ettirmeleri 

amacıyla yeryüzünde yapılan ilk mabed, Mekke’deki Kâbe’dir (Âl-i İmrân, 3/96). Kur’an, 

mescitleri Allah’a ait başka bir ifadeyle Allah’ın evi diye nitelendirdiğinden (Cin, 72/18), her 

dönemde Müslümanlar tarafından önemsenmiş, korunmuş, değer verilmiştir. İslam’da bütün 

mescidler saygın olmakla beraber Mekke’deki “Mescid-i Haram”, Kudüs’teki “Mescid-i Aksa” 

ve Medine’deki “Mescid-i Nebi” daha kutsaldır. Mescitler, Kur’an’da işlevi noktasında “takva 

üzerine kurulan mescid” (Tevbe, 9/108) ve “Mescid-i Dırâr” olarak nitelenmiştir (Tevbe, 

9/107).  

İnsan-mescid ilişkisinin yanında insan-dua ilişkisi de vardır. Dua ritüeli, neredeyse her din ve 

her ideolojiye mensup kimseler tarafından icra edilmektedir. Bu olgu insanın fıtratında 

mevcuttur; dolaysıyla insan kendisini ondan soyutlayamaz. Kur’an, duaya ilgi göstermeyen ve 

Allah’a yakarmayan kimselerin, Allah katında değersiz olduğunu belirtmiştir (Furkân, 25/77). 

Bunun yanı sıra duanın nasıl yapılacağına dair bazı davranışları kaydetmiştir (A'râf, 7/55).  

Bu çalışmada Carullâh Ebu’l-Kâsım Mahmud b. Ömer b. Ahmed Zemahşerî’nin (ö.538/1143) 

“Keşşâf” adlı tefsirinde mescitlerin işlevi ve duanın fonksiyonu ele alınmış, analiz edilmiştir. 

Çalışmanın ana kaynağı “Keşşâf” olmakla beraber, Zemahşerî’nin diğer eserlerinde konuya 

ilişkin yorumlar da tarafımızdan kaydedilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Zemahşerî, Mescid, Dua, Keşşâf, İnsan. 

 

ABSTRACT 

According to Islamic thought, the supreme being is human. The Qur'an has clearly emphasized 

this advantage (Isra, 17/70). Human nature has a sense of religion and belief. Regardless of 

where and when he is born, every human being is born according to the nature of Islam. This 

fact is counted among the gains that Islam gives to every human being, regardless of ethnic 

origin, color and mother tongue. While creating man, God created the first man as a caller. In 

this respect, with the birth of man, the human-temple relationship was born. Although worship 

is accepted outside the temples in Islam, special places called masjid/mosque were built for 

collective worship. As a matter of fact, the first temple built on earth for people to worship and 

maintain the belief of oneness is the Kabah in Mecca (Âl-i İmran, 3/96). Since the Qur'an 

describes mosques as belonging to Allah, in other words, as the house of Allah (Jinn, 72/18), 
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they have been cared for, protected and valued by Muslims in every period. Although all 

mosques are respected in Islam, the “Masjid al-Haram” in Mecca, the “Masjid al-Aqsa” in 

Jerusalem and the “Masjid al-Nabi” in Medina are more sacred. Masjids are described in the 

Qur'an as “the mosque built on taqwa” (Tawba, 9/108) and “Mescid-i Dirar” (Tawba, 9/107). 

In addition to the human-masjid relationship, there is also the human-prayer relationship. Prayer 

ritual is an activity performed by people belonging to almost every religion and every ideology. 

Because this phenomenon is present in human nature, man cannot isolate himself from it. The 

Qur'an states that those who do not show interest in prayer and do not invoke Allah are 

worthless in the sight of Allah (Furqan, 25/77). In addition, he recorded some behaviors on how 

to pray (A’raf, 7/55). 

In this study, Carullâh Ebu’l-Qâsım Mahmoud b. Umar b. Ahmed Zamakhshari’s (d.538/1143) 

commentary named “Kashshaf”, the function of mosques and the function of prayer in 

Zamakhshari’s “Kashshaf” are discussed, examined and analyzed. Zamakhshari is one of those 

people who are very sensitive about the practice of prayer. Although the main source of the 

study is “Kashshaf”, expressions related to the subject in other works of Zamakhshari have also 

been recorded by us. 

Keywords: Zamakhsharî, Mosque, Prayer, Kashshaf, Human. 
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ÖZET 

Carullah Ebu’l-Kâsım Mahmud b. Ömer b. Ahmed Zemahşerî (ö.538/1143), İslâm ilimleri 

alanında eser kaleme alma konusunda çok yönlü bir kişiliğe sahiptir. Zemahşerî, amelde Hanefî, 

itikadî yorumlarda ise yetiştiği çevre olan Harezmliler gibi Mutezile ekolüne sahiptir. Mutezile 

kanaat çevresinin öncülerinden sayılmıştır. Hatta Mutezile denince, akla gelen ilk kişi, 

Zemahşerî’dir demek mümkündür. Mutezile mezhebine mensup olmakla hep övünmüştür. 

Görüşlerinden bazıları birçok çevre tarafından eleştirilmesine rağmen, eserleri kabul görmüştür. 

Mutezile çevresinden olmasından dolayı, Mutezilenin beş temel öğretisinden biri olan “Tevhid” 

kavramına oldukça büyük önem vermiştir. Kendisi, “Tevhid” kavramını hayatın merkezine 

oturtmaya çalışmıştır. Tevhid; malum olduğu üzere sözlük anlamı itibariyle “bir şeyin bir ve 

tek olduğunu kabul etmektir.” Tevhidin karşıtı ise şirktir, politeizmdir. Zaten tarihte ideolojik 

kanaatler arasında en çok taraftarı olan ideolojinin, şirk olduğu söylenebilir.  

Allah, Kur’an’da insanlardan çoğunun inanmadığını, şükretmediğini, düşünmediğini 

vurgulamıştır. Zemahşeri, her defasında bütün peygamberlerin getirdiği ortak mesajın “Tevhide 

Çağrı” olduğunu vurgulamıştır. Eserlerinde, özellikle ilim çevrelerinde kabul gören ve 

yüzyıllarca medreselerde okutulan “Keşşâf” adlı tefsirinde bunu rahatlıkla görebiliriz. 

Zemahşerî, hiçbir konuda Allah’ın ortağının bulunmadığını vurgulamıştır. Aslında bu 

duyarlılık, bütün İslam müfessirlerinin ortak paydasıdır. Zemahşerî, Tevhid konusundaki 

duyarlılığını Keşşaf’ın dışında da göstermiştir. Kur’an ayetlerini Tevhid ilkesinden hareketle 

yorumlayan Zemahşerî’, elli makameden oluşan Makâmât adlı eserinin bir makamesini de 

“Makâmatu’t-Tevhid” diye adlandırmıştır. Örneğin adı geçen makamede Zemahşeri, evrendeki 

güneş, ay ve yıldızların bir hesaba göre dizayn edildiğini, her gezegen ve objenin kendisi için 

takdir edilen yörüngede dönüp durduğunu söyledikten sonra insanın, bu gözlemiyle “Tevhid” 

anlayışına sahip olması gerektiğini ifade etmiştir. Her makamede olduğu gibi adı geçen 

makamenin başında “Ya Ebu’l-Kâsım!” hitabıyla kendisini muhatap alarak özgün bir üslup 

geliştirmiştir. “Tevhid” kavramının ele alındığı bu çalışmada Zemahşerî’nin “Keşşâf” ve 

“Makâmât” adlı eserleri esas alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Zemahşerî, Tevhid, Keşşâf, Tefsir, Makamat. 

 

ABSTRACT 

Carullah Ebu'l-Qasım Mahmoud b. Umar b. Ahmad Zamakhshari (d.538/1143) has a versatile 

personality in writing works in the field of Islamic sciences. Zamakhshari has the school of 

Mutazila, like the Hanafi in practice and the Harezm people, in the interpretations of creed. He 

is one of the pioneers of the Mutazila opinion circle. It is even possible to say that the first 

person that comes to mind when Mutazila is mentioned is Zamakhsharî. He always prided 
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himself on being a member of the Mutazila sect. Although some of his views were criticized 

by many circles, his works were accepted. Since he was from the Mutazila environment, he 

gave great importance to the concept of “Monotheism”, which is one of the five basic teachings 

of the Mutazila. He tried to place the concept of “Monotheism” at the center of life. 

Monotheism; As it is known, it is to accept that something is one and only in terms of its 

dictionary meaning. The opposite of monotheistic is polytheism. It can be said that the ideology 

that has the most supporters among the ideological convictions in history is polytheism. 

Allah has emphasized in the Qur'an that most of the people do not believe, do not give thanks 

or think. Zamakhshari has always emphasized that the common message brought by all prophets 

is “Call to Monotheism”. We can easily see this in his works, especially in his commentary 

called “kashshaf,” which was accepted in scientific circles and taught in madrasahs for 

centuries. Zamakhshari emphasized that ‘Allah’ has no partner in any matter. Zamakhsharî 

showed his sensitivity to monotheism outside of Kashhsaf. Zamakhsharî, who interpreted the 

verses of the Qur'an based on the principle of oneness, named one of the maqams of his work 

Maqâmât, which consists of fifty maqams, as “Maqâmatu't-Tawhid” For example, in the above-

mentioned maqam, Zamakhshari said that the sun, moon and stars in the universe were designed 

according to a calculation. He stated that a person who understands that every planet and object 

revolves around his own orbit should have an understanding of “Tawhid/Monotheism” with 

this observation. As in every maqam, he developed a unique style by addressing himself as “Oh 

Ebu'l-Qâsım” at the beginning of the above-mentioned maqam. In this study, in which the 

concept of “Tawhid/Monotheism” is discussed, Zamakhshari’s works named “Kashshaf” and 

“Maqâmât” are based and analyzed. 

Keywords: Zamakhsharî, Tawhid, Kashshaf, Tafseer (Commentary), Maqamat. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı; William Glasser’in Seçim Teorisi’ne dayalı olarak yetişkin bireylerin 

temel ihtiyaçlarını belirlemek için kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı 

geliştirmektir. Ölçme aracının geliştirilme sürecinde; alan yazın taramasına dayalı olarak geçici 

madde havuzu oluşturulmuş, oluşturulan maddeler için dört alan ve üç dil uzmanının görüşleri 

alınmış ve pilot uygulama yapılmıştır. Bu sürecin sonunda ölçek, 18 yaş ve üzerinde 253 kadın 

(%66,4) ve 128 erkek (33.6) olmak üzere toplam 381 yetişkin bireye uygulanmıştır. Ölçekteki 

madde sayısı 42’dir. Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) için ölçekteki madde sayısının dokuz 

katından fazla bireye uygulama yapılmıştır. Ölçeğin verilerinin basıklık ve çarpıklık değerleri 

hesaplanmış ve bazı maddelerde – 1.5 ile +1.5’in aralığında olmayan değerler tespit edilmiştir. 

Bu durumda ölçek verilerinin Mahalanobis Değerleri hesaplanarak uç değerler analize dahil 

edilmemiştir. Buna bağlı olarak AFA, 369 veri ile gerçekleştirilmiştir. AFA sonucunda ölçeğin 

28 madde ve kuramsal yapıya uygun olarak beş boyuttan oluştuğu görülmüştür. Ölçeğin 

Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) için 130 (%67) kadın ve 64 (%33) erkek olmak üzere toplam 

194 yetişkine uygulama yapılmıştır. Elde edilen verilerin basıklık ve çarpıklık değerleri 

hesaplanmış ve uç değerler analize dahil edilmemiştir. Buna bağlı olarak DFA, 186 veri ile 

gerçekleştirilmiştir. İlk analizde ortaya çıkan uyum iyiliği değerlerinin CMIN/DF= 2.16; 

GFI=.77; AGFI=.72; IFI=.82; TLI=.80, CFI=.82 ve RMSEA=.079 olduğu tespit edilmiştir. Bu 

değerlerin bazıları istenilen uyum iyiliği değerlerinin altında olduğu için analiz sonucunda 

ulaşılan model uyumunu düzeltmek için motification indices par. change değerlerinde büyük 

olan ikililer arasında kuramsal yapıya uygun olarak üç kovaryans oluşturulmuş ve yeniden DFA 

gerçekleştirilmiştir. Doğrulayıcı Faktör Analizi sonucunda CMIN/DF= 1.93 ; GFI=.87; 

AGFI=.83; IFI=.91; TLI=90, CFI=.91 ve RMSEA=.071 olduğu saptanmış ve değerlerin; kabul 

edilebilir uyum iyiliği sınırları içerisinde olduğu görülmüştür. Ölçeğin alt ölçekleri; Seçim 

Teorisi’nde öne sürülen beş temel ihtiyaç ile kuramsal olarak örtüşmektedir. Alt ölçekler ve 

madde sayıları; Güç alt ölçeği yedi, Eğlence alt ölçeği altı, Sevme ve Ait Olma alt ölçeği altı, 

Hayatta Kalma alt ölçeği beş ve Özerklik alt ölçeği ise dört maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin 

güvenilirliği iç tutarlılık yöntemiyle incelenmiştir. Bu kapsamda hesaplanan Cronbach Alfa 

katsayısı .92’dir. Sonuç olarak, Seçim Teorisi’ne dayalı Temel İhtiyaçlar Ölçeği (STDTİÖ), 

yetişkin bireylerin temel ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik kullanılabilecek geçerli ve güvenilir 

bir ölçme aracıdır.  

Anahtar Kelimeler: Seçim Teorisi, Temel ihtiyaçlar, Yetişkin bireyler, Geçerlilik, 

Güvenilirlik 
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ABSTRACT 

The aim of this study; to develop a valid and reliable measurement tool that can be used to 

determine the basic needs of adults based on William Glasser's Choice Theory. In the 

development process of the measurement tool; based on the literature review, a temporary item 

pool was created, the opinions of four field and three language experts were taken for the created 

items, and a pilot application was made. At the end of this process, the scale was administered 

to a total of 381 adults, 253 females (66.4%) and 128 males (33.6) aged 18 years and older. The 

number of items in the scale is 42. For Exploratory Factor Analysis (EFA), more than nine 

times the number of items in the scale were administered to individuals. The kurtosis and 

skewness values of the data of the scale were calculated and values that were not in the range 

of –1.5 to +1.5 in some items were determined. In this case, the Mahalanobis Values of the 

scale data were calculated and the extreme values were not included in the analysis. 

Accordingly, EFA was carried out with 369 data. As a result of EFA, it was seen that the scale 

consisted of 28 items and five dimensions in accordance with the theoretical structure. For the 

Confirmatory Factor Analysis (CFA) of the scale, a total of 194 adults, 130 (67%) women and 

64 (33%) men, were administered. The kurtosis and skewness values of the obtained data were 

calculated and the extreme values were not included in the analysis. Accordingly, DFA was 

performed with 186 data. Goodness of fit values revealed in the first analysis were CMIN/DF= 

2.16; GFI=.77; AGFI=.72; IFI=.82; TLI=.80, CFI=.82 and RMSEA=.079. Since some of these 

values are below the desired goodness of fit values, in order to correct the model fit obtained as 

a result of the analysis, the motivation indices par. Three covariances were formed between the 

pairs with large change values in accordance with the theoretical structure and CFA was 

performed again. CMIN/DF= 1.93 as a result of Confirmatory Factor Analysis; GFI=.87; 

AGFI=.83; IFI=.91; TLI=90, CFI=.91 and RMSEA=.071. These values are; are within 

acceptable goodness-of-fit. Subscales of the scale; It theoretically overlaps with the five basic 

needs put forward in Choice Theory. Sub-scales and item numbers; The Power sub-scale 

consists of seven items, the Fun sub-scale consists of six items, the Loving and Belonging sub-

scale consists of six items, the Survival sub-scale consists of five items, and the Autonomy sub-

scale consists of four items. The reliability of the scale was examined using the internal 

consistency method. The Cronbach Alpha coefficient calculated in this context is 92. 

Consequently, the Basic Needs Scale Based on the Theory of Choice (BNSBTC) is a valid and 

reliable measurement tool that can be used to determine the basic needs of adults. 

Keywords: Choice Theory, Basic needs, Adult individuals, Validity, Reliability 
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ÖZET 

Türkler, İslamiyet ile birlikte yeni bir kültür dairesi içine girmişlerdir. Bu durum farklı 

geleneklere sahip olan iki toplumun kültür ve inanç bakımından kaynaşmasına zemin 

hazırlamıştır. Söz konusu olan kaynaşma, hem kültürleşmeyi hem de eski Türk inanç ve 

geleneklerinin İslami motiflerle devamlılığını sağlamıştır. Nitekim eski Türk inançları ile 

İslami inançların sentezi, beraberinde halk Müslümanlığı olgusunu ortaya çıkarmış ve bu 

kapsamda uygulanan muhtelif ritüeller teşekkül etmiştir. Bunlardan biri de oruç kovalama 

geleneğidir.  

İslam’ın beş şartından biri olan oruç, Konya iline bağlı Doğanhisar ilçesinde dinî kaidelerin 

yorumlanması bağlamında bazı hususlarda farklılık arz eder. Bu hususlardan en mühimi ise 

orucun kovalanmasıdır. Bu ritüele göre Ramazan arifesinde yöre halkı, iftardan kısa bir süre 

önce oruca ruh atfederek havaya ateş açar ve bu sayede orucu kovaladıklarına inanırlar. Oruç 

kovalama ritüeli, animistik düşünce yapısının bir yansıması olarak düşünülebilir. Animizm, 

canlı ve cansız olan kısacası doğadaki her nesneye bir ruh izafe edilmesi anlayışıdır. Orucun 

kişileştirilerek yahut canlı gibi düşünülerek korkutulmaya çalışılması bu anlayışın bir 

sonucudur. Her ne kadar İslami bir kültürün içerisinde yaşanıldığı düşünülse de kolektif bellek, 

geçmiş inançların kalıntılarını günümüze kadar taşır. Geçmişten getirilen bu gelenekler İslami 

bir örtü altına alınarak toplumsal düzlemde yeniden yorumlanmıştır. 

Eski dönemlerde doğumun kolay geçmesi adına erkeklerin havaya ateş açarak ses çıkarmaları 

ve şamanların güneş tutulması gibi olaylar karşısında bağırarak davullarını çalmaları 

günümüzde yapılan oruç kovalama geleneğinin kültürel temelini oluşturur. Bu bağlamda 

Doğanhisar’da uygulanan oruç kovalama ritüeli, yöre halkından derlenerek sosyokültürel 

altyapısı incelenecek ve eski Türk inançlarının bir devamı niteliğinde olduğu ortaya 

konulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Halk, İslam, Oruç Kovalama, Doğanhisar. 

 

ABSTRACT 

Turks entered into a new cultural circle with Islam. This situation paved the way for the fusion 

of two societies with different traditions in terms of culture and belief. The fusion in question 

provided both acculturation and the continuity of old Turkish beliefs and traditions with Islamic 

motifs. As a matter of fact, the synthesis of old Turkish beliefs and Islamic beliefs brought 

about the phenomenon of popular Islam, and various rituals practiced in this context were 

formed. One of them is the tradition of chasing fasting.  
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Fasting, one of the five pillars of Islam, differs in some aspects of the interpretation of religious 

rules in the Doğanhisar district of Konya province. The most important of these is the pursuit 

of fasting. According to this ritual, on the eve of Ramadan, the locals ascribe a spirit to fasting 

shortly before iftar and, believing that they are after fasting, fire the gun into the air. The ritual 

of chasing fasting can be considered as a reflection of the animistic mindset. Animism is the 

understanding of attributing a soul to every object in nature, both animate and inanimate. Trying 

to intimidate fasting by personifying it or thinking of it as a living thing is a result of this 

understanding. Although it is thought to be lived in Islamic culture, the collective memory 

carries the remnants of past beliefs to the present day. These traditions brought from the past 

have been reinterpreted on the social level by taking them under an Islamic veil. 

In ancient times, men making sounds by shooting in the air to have an easy birth, and the 

shamans' shouting in the face of events such as solar eclipses form the cultural basis of the 

tradition of fasting chasing today. In this context, the fasting chasing ritual practiced in 

Doğanhisar will be compiled from the local people and its sociocultural infrastructure will be 

examined and it will be revealed that it is a continuation of old Turkish beliefs. 

Keywords: Folk, Islam, Fasting Chasing, Doğanhisar. 
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ÖZET 

Tahassür, özlem duyulan ve kavuşmak istenen kişi veya nesne için üzülmek, yanıp yakılmak 

anlamına gelir. Tahassürname ise tasavvuftan ve maneviyattan habersiz geçen ömre duyulan 

üzüntüyü konu alan dinî-tasavvufi edebi bir tür olarak tanımlanır. Bu edebi türe Âdile Sultan’ın 

manzumesi örnek olarak gösterilse de daha eski numuneleri mevcuttur. Nitekim Türk-İslam 

tarihinde ilk siyasetname özelliğini taşıyan Kutadgu Bilig'in içerisinde iki adet tahassürname 

örneğine rastlamak mümkündür.  

İslami Türk edebiyatının bilinen ilk edebi eseri olan Kutadgu Bilig, Türk kültür medeniyeti 

içerisinde yer alan önemli başyapıtlardan biridir. Kutadgu Bilig'i Türk edebiyat tarihinde öncü 

kılan özelliklerden biri, pek çok ilki muhtevasında barındırmasıdır. Bu ilklerden bir diğeri de 

dinî-tasavvufi bir tür olan tahassürnamenin bilinen ilk örneklerinin Kutadgu Bilig'de karşımıza 

çıkmasıdır. Eserin 5632’nci ve 5647’nci beyitleri arasında Öğdülmiş'in "Geçen Hayatına 

Acıyarak Tövbe Ettiğini Söylediği" ve 6521'nci ve 6564'üncü beyitleri arasında ise Yusuf Has 

Hâcib'in "Gençliğine Acıyarak İhtiyarladığını Söylediği" bölümler tahassürname örneği olarak 

tezahür etmektedir. 

Eserde Öğdülmiş ve Odgurmuş, dünyevî ve uhrevî yaşam biçimini diyaloglar yoluyla 

birbirlerine anlatırlar. Öğdülmiş, Odgurmuş'u hükümdarın yanına gelmesi ve halkın içine 

karışarak insanlara hizmet etmesi için ikna etmeye çalışırken Odgurmuş, ısrarla mutluluğun öte 

dünyada olduğunu anlatır. Odgurmuş, sözleriyle Öğdülmiş'i etkilemiş olmalı ki Öğdülmiş, 

geçmiş günler üzerine muhasebeler yaparak gönlünü masivadan temizlemesi gerektiğini dile 

getirir. Bu inanç muhasebelerinden hareketle Yusuf Has Hâcib'in de dünyevî hayattan ziyade 

uhrevi yaşam biçimini tercih ettiği söylenebilir. Nitekim Yusuf Has Hâcib, Öğdülmiş'in Tanrıya 

ibadet etmeden geçirdiği günlere dair pişmanlıklarını, benzer ifadeler ile Gençliğine Acıyarak 

İhtiyarladığını Söylediği bölümde dile getirir. Bu bağlamda çalışmada öncelikle Kutadgu Bilig 

üzerine genel bilgiler verilecektir. Ardından sözü geçen tahassürname örnekleri satır arası 

okumalarla tahlil edilecektir. 

Anahtar Kelimeler:  Tahassürname, Kutadgu Bilig, Öğdülmiş, Yusuf Has Hâcib. 

 

ABSTRACT 

Tahassür means feeling sorry for the person or object that is longed for and wanted to meet and 

being burned. Tahassürname, on the other hand, is defined as a religious-mystical literary genre 

that deals with the sadness of a life that is unaware of mysticism and spirituality. Although 

Adile Sultan's poem is shown as an instance of this literary genre, there are older instances. It 
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is possible to come across two instances of tahassürname in Kutadgu Bilig, which is the first 

policy book in Turkish-Islamic history. 

In the work, Öğdülmiş and Odgurmuş explain their worldly and otherworldly lifestyles to each 

other through dialogues. While Öğdülmiş tries to persuade Odgurmuş to come to the side of the 

ruler and to serve the people by mixing with the people, Odgurmuş insists that happiness is in 

the other world. Odgurmuş must have influenced Öğdülmiş with his words, as Öğdülmiş states 

that he needs to clear his heart from the masiva by making calculations about the past days. 

Based on these belief calculations, it can be said that Yusuf Has Hacib preferred the 

otherworldly lifestyle rather than the worldly. As a matter of fact, Yusuf Has Hacib expresses 

Öğdülmiş's regrets about the days he spent without worshiping God, with similar expressions 

in the section where he says he got old with pity for his youth. In this article, Kutadgu Bilig, 

the first known literary work of Islamic Turkish literature, is an important masterpiece in 

Turkish cultural civilization. One of the features that make Kutadgu Bilig a pioneer in the 

history of Turkish literature is that it contains many firsts. One of these firsts is that the first 

known instances of tahassürname, a religious-mystical genre, appeared in Kutadgu Bilig. 

Between the 5632nd and 5647th couplets of the work, Öğdülmiş's "He says he repented with 

pity for his past life" and between the 6521st and 6564th couplets Yusuf Has Hâcib's "He says 

he got old with pity for his youth" appears as an instance of tahassürname. In the study, first of 

all, general information on Kutadgu Bilig will be given. Then, the tahassürname instances in 

question will be analyzed by reading between the lines. 

Keywords: Tahassürname, Kutadgu Bilig, Öğdülmiş, Yusuf Has Hâcib. 
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CREATION OF PSYCHOLOGICAL ENVIRONMENT IN THE ORGANIZATION 

OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS IN THE TEACHING OF HISTORY OF 

AZERBAIJAN 

AZƏRBAYCAN TARİXİNİN TƏDRİSİNDƏ TƏLƏBƏLƏRİN MÜSTƏQİL İŞLƏRİNİN 

TƏŞKİLİNDƏ PSİXOLOJİ MÜHİTİN YARADILMASI 

Sevda MAMMADOVA 

Ganja State University; Ganja/Azerbaijan 

 

SUMMARY  

Psychological research shows that no matter how many difficulties, obstacles and new tasks a 

person is faced with, he develops the habit of independence. It is the astonishment of natural 

phenomena that has led man to create the necessary conditions for life independently. 

Therefore, it is necessary for a person to use provocation and coercion to do something. This 

makes it necessary for a person to perform the task independently. 

One of the important issues in ensuring the effectiveness of students` independent work is to 

take into account psychological factors in the organization of educational work. Of course, the 

factors we have listed are the factors that motivate students to independence.  

Psychological observations among students allow to identify a number of factors. They 

expressed the desire to successfully complete a bachelor's degree in higher education, a small 

number of students to be admitted to a master`s degree in higher education, preparation for 

independent work, service in the army, career aspirations, family life, and so on.  

Psychological research shows that the more difficulties, obstacles, and new tasks a person is 

faced with, the more he develops the ability to think independently, act, and cope with these 

tasks. Therefore, it is necessary for a person to use provocation and coercion to do something. 

This makes it necessary for a person to perform the task independently.  

We conclude that it is important to create a problem situation in the teaching of relevant topics 

in lectures and seminars in order to activate students, to accustom them to the systematic 

implementation of independent work. 

Key words: teaching history, psychological environment, psychological observation, 

independent activity 

 

XÜLASƏ 

Psixoloji tədqiqatlar göstərir ki, insanın qarşısında nə qədər çətinliklər, maneələr, yeni-yeni 

vəzifələr qoyulacağı təqdirdə onda müstəqillik vərdişi formalaşır. Məhz təbiət hadisələrinin 

insanı heyrətləndirməsi onun həyatda lazım olan şəraiti müstəqil olaraq yaratmasına gətirib 

çıxarmışdır. Deməli, insana hər hansı bir işi gördürmək üçün təhrikdən, məcbur etmədən 

istifadə edilməsi zərurəti yaranır. Bu da insana verilən tapşırığı müstəqil yerinə yetirmək 

zərurətini yaradır. 

Tələbələrin müstəqil işlərinin səmərəliliyinin təmin edilməsində mühüm məsələlərdən biri 

təlim-tərbiyə işinin təşkilində psixoloji amillərin nəzərə alınmasıdır. Tələbələrin müstəqil 

işlərin yerinə yetirilməsinə hazırlığı ilə əlaqədar onlarda fikri fəallığın yaradılması baxımından 

problemin qoyuluşu, problemin həlli, həllin yoxlanılması çox mühüm amillərdir. Əlbəttə, 

sadaladığımız amillər tələbələri müstəqilliyə təhrik edən amillərdir. 
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Tələbələr arasında aparılan psixoloji müşahidələr bir sıra amillərin müəyyənləşdirilməsinə 

imkan verir. Bunlar, ali təhsilin bakalavriat pilləsini müvəffəqiyyətlə başa çatdırmaq, 

tələbələrin az qismi ali təhsilin magistratura piləsinə qəbul olmaq arzusunda olmalarını 

bildirirdilər, müstəqil əmək həyatına hazırlıq, orduda xidmət, karyera pillələrinə can atmaq, ailə 

həyatı qurmaq və s. 

Psixoloji tədqiqatlar göstərir ki, insanın qarşısında nə qədər çətinliklər, maneələr, yeni-yeni 

vəzifələr qoyulsa, onda müstəqil düşünmə, davranma və bu vəzifələrin öhdəsindən gəlmə 

bacarığı inkişaf edir. Deməli, insana hər hansı bir işi gördürmək üçün təhrikdən, məcbur 

etmədən istifadə edilməsi zərurəti yaranır. Bu da insana verilən tapşırığı müstəqil yerinə 

yetirmək zərurətini yaradır. 

Buradan belə nəticə çıxarırıq ki, tələbələri fəallaşdırmaq, müstəqil işlərin sistemli şəkildə yerinə 

yetirilməsinə alışdırmaq üçün mühazirə və seminarlarda müvafiq mövzuların tədrisində 

problem situasiyanın yaradılması vacibliyi meydana çıxır. 

Açar sözlər: tarixin tədrisi, psixoloji mühit, psixoloji müşahidə, müstəqil fəaliyyət 
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KKTC GÜZELYURT İLÇESİ OKUL ÖNCESİ VE İLKÖĞRETİM 

KURUMLARINDA ÖZEL EĞİTİME İHTİYAÇ DUYAN ÖĞRENCİLERİN TESBİTİ 

VE EĞİTİMİNE YÖNELİK SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN 

İNCELENMESİ 

EXAMINATION OF THE OPINIONS OF CLASSROOM TEACHERS FOR THE 

DETERMINATION AND EDUCATION OF STUDENTS WHO NEED SPECIAL 

EDUCATION IN PRESCHOOL AND PRIMARY INSTITUTIONS OF GÜZELYURT 

DISTRICT OF TRNC  

Hülya ALTUN 

GÜZELYURT TÜRK MAARİF KOLEJİ, 

Güzelyurt, KKTC. 

ORCID NO: 0000-0003-4507-8269 

Neşe ERTOK 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) okul öncesi ve İlköğretim 

Kurumlarında sınıf öğretmenlerinin özel gereksinimli öğrencilerin tesbitinde yeterli olup 

olmadıklarını araştırmak ve yaşadıkları sorunları değerlendirmektir. KKTC okul öncesi ve 

ilköğretim kurumlarının tamamında Özel eğitim öğretmeni bulunmadığından dolayı özel 

gereksinim duyan öğrencilerin belirlenebilmesi sınıf öğretmenlerine düşmektedir.  Bu tür 

öğrencilerin kolayca belirlenebilmesi ve özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin gerekli eğitimi 

almalarının sağlanması için yönlendirilmesi şarttır. Çalışma KKTC Güzelyurt ilçesindeki okul 

öncesi ve ilköğretim kurumlarında bulunan 10 sınıf öğretmeni ile yürütülmüştür.   

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Örneklem seçiminde de amaçlı 

örnekleme, maksimum çeşitlilik örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Maksimum çeşitlilik 

örneklemesi temelinde yaş, cinsiyet, kıdem yılı, eğitim düzeyi gibi özelliklere dikkat edilerek 

araştırmanın katılımcıları belirlenmiştir. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme 

forumları kullanılmıştır. Veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiş, belirlenen temalar 

çerçevesinde sunulmuştur. Yapılan araştırma sonucunda, elde edilen sonuçlar öğretmenlerin 

özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin sınıf ortamında tesbiti için sadece davranış bozuklukları 

gösteren öğrenciler üzerinde yoğunlaştıkları görüşü ortaya çıkmıştır.  

Çalışmanın sonunda okul öncesi ve ilköğretim kurumlarında özel eğitime ihtiyaç duyan 

öğrencilerin tesbit edilebilmesi ve daha kaliteli bir eğitim alabilmelerini sağlamak için sınıf 

öğretmenlerine yönelik seminerler düzenlenmesi gerekliliği ifade edilmiştir.   

 Anahtar Kelimeler: Seminer, sınıf öğretmeni, özel gereksinimli öğrenciler,  KKTC 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate whether classroom teachers in preschool and primary 

institutions of the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) are sufficient to identify 
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students with special needs and to evaluate the problems they experience. Because there are no 

special education teachers in all TRNC preschool and primary schools, it is up to classroom 

teachers to identify students with special needs. It is essential that such students are easily 

identified and directed to ensure that students who need special education receive the necessary 

education. The study was conducted with 10 classroom teachers in preschool and primary 

schools in Güzelyurt District of TRNC. 

Qualitative research methods were used in this research. In sample selection, purposeful 

sampling, maximum diversity sampling method was used. On the basis of maximum diversity 

sampling, participants of the study were determined by paying attention to characteristics such 

as age, gender, Year of seniority, and level of Education. Semi-structured interview forums 

were used as a data collection tool. The data was analyzed by descriptive analysis method and 

presented within the framework of determined themes. As a result of the research, the results 

obtained showed that teachers focused only on students with behavioral disorders to identify 

students who need special education in the classroom environment. 

At the end of the study, it was stated that it was necessary to organize seminars for classroom 

teachers in order to identify students who need special education in preschool and primary 

institutions and to ensure that they can receive a better quality education. 

Keywords: seminar, classroom teacher, students with special needs, TRNC 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının çevreye yönelik aktif öğrenme destekli çevre eğitim 

programı neticesinde olumlu tutum geliştirmeleri üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmaktır. 

Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmış, çevre eğitim programı 

için  aktif öğrenme destekli deney grubu oluşturulmuş ve bu programın deney grubu üzerindeki 

etkililiği araştırılmıştır. Çalışmanın etkililiğini belirlemek için kontrol gurubu ile deney grubu 

arasındaki bilgi düzeyi ön test ve son test sonuçları dikkate alınarak analiz edilmiştir. Bu 

hususta ön test ve son test sonuçları karşılaştırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 2012-13 

öğretim yılı bahar döneminde Yakın Doğu Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümünde 

öğrenim gören 70 öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak “ Çevre Tutum Ölçeği “ 

kullanılmıştır. Ölçek 20 maddeden oluşan 5 li likert tipinde olup, belli soruları Kuzey Kıbrıs’a 

göre uyarlanmıştır. Elde edilen bulgular ışığında,  Çevre Tutum Ölçeğinin ön test ve son test 

karşılaştırmasında istatistiksel anlamda  son test lehinde anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu 

durum, öğrencilerin aktif katıldıkları planlı yapılan çevre eğitimi sonucunda çevre ile ilgili 

tutum seviyelerinin  arttığı görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çevre Eğitimi, Aktif Öğrenme, Çevre Tutum Ölçeği, Çevre Bilimi 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to identify the effects of teacher candidates on positive attitude 

development as a result of an active learning-supported environmental education program for 

the environment. In the study, an experimental pattern with a prestest-sontest control group was 

used, an experimental group with active learning support was created for the environmental 

education program, and the effectiveness of this program on the experimental group was 

investigated. In order to determine the effectiveness of the study, the level of knowledge 

between the control group and the experimental group was analyzed by taking into account the 

preliminary test and final test results. In this regard, preliminary test and final test results were 

compared. The research working group consists of 70 students studying in the Department of 

Geography teaching of Near East University in the spring semester of the 2012-13 academic 

year. “ Environmental attitude scale “ was used as a data collection tool. The scale is of 5 Li 
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likert type, consisting of 20 items, and is adapted to specific questions. In light of the results 

obtained, a significant difference was found in favor of the final Test in statistical terms in 

comparison of the preliminary test and the final test of the Environmental attitude scale. As a 

result of the planned environmental education in which students actively participate, it is seen 

that the level of attitude towards the environment increases. 

Keywords: Environmental Education, Active Learning, Environmental Attitude Scale, 

Environmental Science 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güzelyurt ilçesinde Ortaöğretim 

Kurumlarında pandemi döneminde öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde uzaktan ölçme 

değerlendirmede yaşadıkları sorunları ele almak ve olası çözüm yollarını belirlemektir. Yeni 

tip Korona virüs (Covid-19) pandemisinin kontrol altına alınmasına kadar dünya genelinde 

insanların evlerinde kalmalarına yönelik uygulamalar birçok ülkede tüm kurumların yeni 

stratejiler geliştirmesine yol açmıştır. Tüm eğitim kurumlarında klasik öğretim yöntemleri 

yerine uzaktan eğitim yöntemleri kullanılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Uzaktan eğitimin 

yanı sıra ölçme değerlendirme yöntemlerinde de ciddi değişiklikler olması ve buna bağlı olarak 

uzaktan ölçme değerlendirme yapılması gerekli hale gelmiştir. Günümüz şartları doğrultusunda 

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı (KKTC-MEB) yeni bir tüzük yayınlayarak 2020-2021 

Eğitim Yılı için sınavların uzaktan ölçme değerlendirme ile yapılabilmesi olanağını sağlamıştır.   

Uzaktan eğitim sınavları için moodle (özgür ve açık kaynak kodlu bir uzaktan eğitim sistemi) 

veya google forms (anket ve test uygulaması) gibi sistemlerden yararlanılmıştır. Bu süreçte 

Ortaöğretim kurumlarında sınavlar bu şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada 

Öğretmenlerden 2021 yılı öncesi yapmış oldukları yüz yüze sınavlar  veya 2020-2021 eğitim 

öğretim yılı sonunda gerçekleştirdikleri online sınavları karşılaştırmaları istenmiştir.  

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Örneklem seçiminde de amaçlı 

örnekleme, maksimum çeşitlilik örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Maksimum çeşitlilik 

örneklemesi temelinde yaş, cinsiyet, kıdem yılı, eğitim düzeyi gibi özelliklere dikkat edilerek 

araştırmanın katılımcıları belirlenmiştir. Çalışma grubu KKTC’deki Güzelyurt ilçesinde 

ortaöğretim kurumları olarak belirlenmiştir. Bu katılımcılar KKTC’deki Güzelyurt ilçesinde 

bulunan ortaöğretimde görev yapan öğretmenleriden  oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak 

yarı yapılandırılmış görüşme forumları kullanılmıştır. Veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz 

edilmiş, belirlenen temalar çerçevesinde sunulmuştur. KKTC Güzelyurt ilçesinde ortaöğretim 

kurumlarında 2020-2021 eğitim öğretim yılı son döneminde yapılmış olan moodle veya google 

forms sınavlarının oluşturulmasında öğretmenlerin yeterli bilgiye sahip olmadığı ve 

öğretmenlerde yapılan uzaktan ölçme değerlendirme sonuçlarının gerçeği yansıtmadığı 

izlenimi doğurduğu  bulgusuna ulaşılmıştır.   

Bu çalışma sonucunda KKTC ortaöğretim kurumlarında olası pandemi sürecinde çevresel 

faktörleri ve değişen eğitim çehresini de dikkate alarak öğretmenlere yönelik kurslar ve 

seminerler verilerek gelişimleri sağlanmalıdır.  
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ABSTRACT 

The aim of this study is to address the problems experienced by teachers in the distance 

education process during the pandemic period in Secondary Education Institutions in the 

Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) Güzelyurt district and to determine possible 

solutions. Until the new type of Coronavirus (Covid-19) pandemic is taken under control, 

practices for people to stay at home around the world have led all institutions to develop new 

strategies in many countries. The necessity of using distance education methods instead of 

classical teaching methods has emerged in all educational institutions. In addition to distance 

education, it has become necessary to make serious changes in measurement and evaluation 

methods and, accordingly, to conduct distance measurement and evaluation. In line with today's 

conditions, the TRNC Ministry of National Education and Culture has published a new 

regulation, providing the opportunity to conduct distance assessment and assessment for the 

2020-2021 Education Year. 

For distance education exams, systems such as Moodle (a free and open-source distance 

education system) or google forms (survey and test application) were used. In this process, 

exams in secondary education institutions were carried out in this way. In this study, teachers 

were asked to compare the face-to-face exams they took before 2021 or the online exams they 

held at the end of the 2020-2021 academic year. 

Qualitative research methods were used in this study. Purposive sampling and the maximum 

variation sampling method were used in the selection of the sample. Based on maximum 

diversity sampling, the participants of the research were determined by paying attention to the 

characteristics such as age, gender, seniority and education level. The study group was 

determined as secondary education institutions in the town of Güzelyurt in the TRNC. These 

participants consist of teachers working in secondary education in the town of Güzelyurt in the 

TRNC. Semi-structured interview forms were used as a data collection tool. The data were 

analyzed with the descriptive analysis method and presented within the framework of the 

determined themes. It has been found that the teachers do not have sufficient knowledge in the 

creation of moodle or google forms exams held in secondary education institutions in the TRNC 

Güzelyurt district in the last semester of the 2020-2021 academic year, and it has been found 

that the results of the distance measurement assessments made by the teachers do not reflect the 

truth. 

As a result of this study, teachers should be provided with courses and seminars, taking into 

account the environmental factors and the changing educational landscape, during the possible 

pandemic process in TRNC secondary education institutions. 

Keywords: distance education, distance measurement evaluation, moodle, google forms, 

Pandemic, TRNC 
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ÖZET 

Sosyoloji disiplinin klasik kurucuları Marx, Weber ve Durkheim sıklıkla toplumsal olanı 

biyofiziksel alandan ayırmakla ve bu nedenle insan-doğa ilişkisine dair bütüncül ve ekolojik bir 

perspektif geliştirememekle eleştirilmiştir. Bu çalışmada, bu eleştiriler günümüzdeki teorik 

çevre sosyoloji tartışmalarından hareketle tekrardan ele alınacak; Marx ve Weber’in modern 

kapitalizm eleştirilerini çevre sorunlarıyla ilişkilendirirken insan-doğa ilişkisine dair teorik 

argümanlarının kesişme ve ayrışma hatları ortaya çıkarılacaktır.  

19.yy’ın sonları ve 20.yy’ın başlarında sosyolojiyi psikoloji ve biyolojiden ayrı bir bilimsel 

disiplin olarak tesis etmeye çalışan Durkheim, insanın maddi doğa ile toplumsal olmayan 

fiziksel güçlerle ilişkisini koparmakla eleştirilirken, Marx ve Weber de, modern kapitalizmin 

birey ve toplum üzerindeki yıkıcı etkisini eleştirirken çevresel sorunlara teorilerinde gereken 

önemi vermemiş olmakla eleştirilmektedir. Kapitalist sistemdeki sömürüyü açıklayan Marksist 

argüman, sıklıkla insanın doğayı kendi ihtiyaçları uğruna tahakkümü altına alıp sömürmesini 

normalleştiren bir anlatı olarak okunmuştur. Bu tahakkümü mümkün kılan modernitenin hedef 

yönelimli teknik aklını rasyonel-irrasyonel diyalektiği çerçevesinde eleştiren Weber ise 

biyofiziksel süreçlerle insanların bu süreçlere nasıl bir kültürel anlam atfettiği üzerine kafa 

yorsa da, bu konuda yaptığı sosyolojik yorumların antroposentrik (insan merkezli) olduğu 

hususunda eleştirilere maruz kalmıştır. 

Ancak 2000’li yıllarda çevre sosyolojisi alanındaki tartışmalar, Marx ve Weber’in aslında 

ekolojik sorunlara kayıtsız kalmadığını, hatta ekolojik bir perspektiften insan-doğa ilişkisini 

teorize ettiklerini savunmaktadır. Bu sunumda öncelikle bu tartışmalar, eleştirel bir 

perspektiften ele alınacaktır. Marx, Kapital adlı eserinde kapitalist tarımın doğal çevreye zarar 

veren doğasına iki şekilde işaret eder. Birincisi, sonsuz kar hırsı ile fabrika kapitalizminin 

insanın doğal gücünü, yani emek gücünü, nasıl tüketip mahvediyorsa kapitalist tarım da benzer 

şekilde toprağın doğal gücünü tüketmektedir. İkincisi, modern kapitalizmin sanayileşme ve 

köyden kente göç ile insanları kentte topladığını, dolayısıyla yiyecek ve giyecek şeklinde 

insanın daha önce kırsalda tükettiği toprağın kurucu elementlerinin toprağa geri dönemediğini 

ve kentsel atık haline geldiğini tartışır. Weber ise doğa olaylarının sosyolojik olarak nasıl 

inceleneceğini ele alırken bu olayların toplum için tarihsel önemine, insanların doğa olaylarına 

fiziksel neden-sonuç ilişkisinin dışında nasıl bir tarihsel anlam atfettiğine ve bu tarihsel anlamın 

kültürel değerleri nasıl şekillendirdiğine odaklanır. 

Ancak günümüzde çevre sosyolojisindeki bu tartışmalar, Marx ve Weber’in sosyal teorilerinde 

ekolojik referansların var olduğunu kanıtlamaya çalışırken Marx ve Weber’in sosyal teorisini 

ayrı ayrı incelemeye tabii tutmuşlardır. Bu sunumun temel argümanı şudur: iki düşünürün 

ekolojik referanslarının çağdaş çevre sosyolojine katkılarını ortaya koyarken modern 

kapitalizmin işleyişini incelemek için geliştirdikleri teorik çerçevelerin önemli epistemolojik 

ortaklık ve farklılıklarını görmezden gelmek mümkün değildir. Dolayısıyla, bu sunum, bu 

ortaklıkları ve farklılıkları Marx’ta “emek” ve Weber’de “kültürel kırılım” kavramları 
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üzerinden tartışacaktır. Bu tartışma, bir yandan Marksist teori ve Weberci sosyolojinin çevre 

sosyolojisindeki teorik izdüşümlerini daha iyi anlamanın yollarını sunacaktır. Öte yandan, 

çevre sosyolojisi içinden çıkan bu tartışmanın klasik Marx-Weber karşılaştırmasına katkı 

sunması beklenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Çevre Sosyolojisi, Marksist Teori, Weber, Kapitalist Tarım, Ekoloji 

 

ABSTRACT 

The classical founders of the discipline of sociology, Marx, Weber, and Durkheim, have often 

been criticized for separating the social from the biophysical realm, failing to develop a holistic 

and ecological perspective on the human-nature relationship. In this study, this criticism will 

be re-assessed based on the current theoretical discussions in environmental sociology. While 

associating Marx and Weber's critiques of modern capitalism with environmental problems, the 

lines of intersection and divergence of their theoretical arguments on the human-nature 

relationship will be explored. 

While Durkheim, who tried to establish sociology as a scientific discipline separate from 

psychology and biology in the late 19th century and early 20th century, has often been criticized 

for cordoning off humans from material nature and non-social physical forces. Marx and Weber 

have also been criticized for not giving the necessary importance to environmental problems in 

their theories, while criticizing the destructive effect of modern capitalism on individual and 

society. The Marxist argument explaining exploitation in the capitalist system has often been 

interpreted as a theoretical account that normalizes the domination and exploitation of nature 

by humans for the sake of their own needs. Weber, who criticizes the purpose-oriented technical 

reason of modernity, which makes this domination possible, within the framework of the 

rational-irrational dialectic, has been subject to criticism that his sociological arguments on this 

matter are anthropocentric (human-centered), although he ponders what kind of cultural 

meaning people ascribe to these biophysical processes. 

However, debates in environmental sociology during the 2000s present Marx and Weber as not 

being indifferent to ecological problems, and even theorizing the human-nature relationship 

from an ecological perspective. In this study, those debates will be discussed from a critical 

perspective. In his book Capital, Marx refers to the destructive nature of capitalist agriculture 

in two ways. First, just like how factory capitalism, with its endless greed for profit, consumes 

and destroys humans’ labor power, which is their natural power, capitalist agriculture similarly 

consumes the natural power of land. Secondly, he argues that modern capitalism gathers people 

in cities because of industrialization and rural-urban migration, so that the constituent elements 

of the soil that people previously consumed in the form of food and clothing in rural areas can 

no longer return to the soil and become urban waste. While discussing how to analyze natural 

events sociologically, Weber focuses on the historical importance of these events for society, 

and explores how people attribute a historical meaning to natural events outside of the physical 

cause-effect relationship, and how this historical meaning shapes cultural values.  

However, the recent debates in environmental sociology have subjected Marx and Weber's 

social theory to separate examination, while trying to prove the existence of ecological 

references in the social theories of Marx and Weber. The main argument of this presentation is: 

while revealing the contributions of the ecological references of the two thinkers to 

contemporary environmental sociology, it is not possible to ignore the important 

epistemological similarities and differences of the theoretical frameworks they developed to 

examine the functioning of modern capitalism. Therefore, this presentation will discuss these 

commonalities and differences through the concepts of “labor” in Marx and “cultural 
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refraction” in Weber. On the one hand, this discussion will offer ways to better understand the 

theoretical implications of Marxist theory and Weberian sociology in environmental sociology. 

On the other hand, it is expected to contribute to the classical Marx-Weber comparison.  

Keywords: Environmental Sociology, Marxist Theory, Weber, Capitalist Agricultural, 

Ecology 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONGRE ÖZET KİTABI 83 www.gapzirvesi.org



 

OKUL MÜDÜRLERİNİN STRATEJİK LİDERLİK DAVRANIŞLARININ 

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

EXAMINATION OF SCHOOL PRINCIPALS STRATEGIC LEADERSHIP BEHAVIOR IN 

TERMS OF DEMOGRAPHIC VARIABLES 

Ahmet İMALI 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Eğitim Bilimleri ABD, Eğitim Yönetimi, 

Onikişubat, Kahramanmaraş 

ORCID NO: 0000-0003-0383-6252 

 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı öğretmenlere göre okul müdürlerinin stratejik liderlik davranışlarının 

demografik değişkenler açısından incelenmesidir. Nicel araştırma desenlerinden tarama 

modelinde gerçekleştirilen araştırmanın evrenini 2020-2021 eğitim öğretim yılında 

Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu, Onikişubat ve Türkoğlu ilçelerindeki resmi ilkokul ve 

ortaokullarda görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle 

görüşlerine başvurulan 200 sınıf ve branş öğretmeni bu araştırmanın örneklemini 

oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında stratejik liderlik ölçeği kullanılmıştır. 

Toplanan verilerin analizinde SPSS 22 paket programı kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda 

öğretmenlerin okul müdürlerinin stratejik liderlik davranışlarına yönelik algılarının yüksek 

düzeyde olduğu bulunmuştur. Okul müdürlerinin stratejik liderlik davranışlarının alt 

boyutlarından yönetimsel ve politik özellikler öğretmenlerin cinsiyeti açısından 

farklılaşmaktadır. Branş ve mesleki kıdem değişkenleri açısından değerlendirmelerinde anlamlı 

bir farklılık görülmemiştir.  

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, stratejik liderlik, okul müdürü, demografik değişken 

 

ABSTRACT 

The aim of this research is to examine the strategic leadership behavior of school principals 

according to teachers in terms of demographic variables. In the 2020-2021 academic year, 

teachers working in official primary and secondary schools in Dulkadiroglu, Onikishubat and 

Türkoglu districts of Kahramanmaraş province constitute the universe of the research carried 

out in the scanning model from quantitative research patterns.200 classroom and branch 

teachers whose opinions are consulted by the accessible sampling method constitute the sample 

of this research.Strategic leadership scale was used in the collection of research data.SPSS 22 

package program was used in the analysis of the collected data.As a result of the research, it 

was found that teachers had a high level of perception of the strategic leadership behavior of 

the principals.From the lower dimensions of strategic leadership behavior of school principals, 

administrative and political characteristics differ in terms of the gender of teachers.There was 

no significant difference in their evaluation in terms of branch and professional seniority 

variables. 

Keywords: Teacher, strategic leadership, principal, demographic variable. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı okulların örgütsel DNA özelliklerini belirleyerek bu özelliklerinin okul 

türü ve farklı demografik değişkenlere göre istatistiki olarak anlamlı bir şekilde farklılık 

gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Çalışma nicel araştırma yöntemlerinden betimsel 

tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın örneklemini 2020-2021 eğitim öğretim yılında 

Kahramanmaraş ili merkez ilçelerdeki (Dulkadiroğlu, Onikişubat) devlet okullarında görev 

yapan 391 öğretmen ve okul idarecisi oluşturmaktadır. Çalışmada kullanılan ölçekler 

katılımcılara Covid-19 pandemisi sebebiyle elektronik ortamda gönderilip çevrimiçi 

uygulanmış veri seti bu şekilde oluşturulmuştur. Araştırmada veriler Nacar ve Demirtaş (2021) 

tarafından geliştirilen “Okulların Örgütsel DNA Özellikleri Ölçeği” kullanılarak toplanmış, 

verilerin analizinde SPSS 22.0 paket programından yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre 

okulların örgütsel DNA özelliklerine ilişkin öğretmen algı ortalamalarının özellikle sağlıksız 

örgüt tiplerinde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen algılarına göre bürokratik okul 

ile başıboş okul, iletişime açık okul ile girişimci okul profilleri arasında pozitif yönlü anlamlı 

bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Sağlıklı okul profilleri (iletişime açık ve girişimci okul) ile 

sağlıksız okul (bürokratik ve başıboş okul) profilleri arasında ise negatif yönlü anlamlı bir 

ilişkinin olduğu görülmüştür. Yani öğretmenlerin iletişime açık okul algı ortalamaları arttıkça 

girişimci okul algı ortalamaları da artmaktadır. Aynı şekilde sağlıksız örgüt yapısı profillerine 

yönelik öğretmenlerin bürokratik okul algı ortalamaları artıkça başıboş okul algı ortalamaları 

da aynı şekilde artmaktadır. Öğretmenlerin bürokratik ve başıboş okul algı ortalamaları artarken 

iletişime açık veya girişimci okul algı ortalamaları ise düşmektedir. Okulların örgütsel DNA 

profilleri hiçbir boyutta cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 

Kıdeme göre öğretmenlerin okulların örgütsel DNA profillerine yönelik algıları ölçeğin tüm 

boyutlarında farklılaşmaktadır. Bu farklılaşma girişimci ve bürokratik okul boyutunda 6-10 ile 

11-15 yıl kıdeme sahip öğretmenler arasındayken, iletişime açık okul boyutunda 1-5 yıl ile 6-

10 yıl ve 6-10 ile 21 yıl ve üzeri öğretmenler arasındadır. Yine araştırma bulgularına göre 

öğretmenlerin Okulların Örgütsel DNA’sına yönelik algıların mezuniyet durumuna göre 

anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Öğretmenlerin okulların örgütsel DNA profillerinen 

yönelik algıları okul türüne göre başıboş, girişimci ve bürokratik okul boyutlarında anlamlı bir 

fark göstermektedir. İlkokul öğretmenlerinin başıboş ve bürokratik okul algıları ortaokul 

öğretmenlerinden yüksek iken girişimci okul algıları düşüktür. 

Anahtar Kelimeler: Örgüt, Örgüt DNA’sı, Eğitim, Okulların DNA Profilleri 
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ABSTRACT 

The aim of this study is to determine the organizational DNA characteristics of schools and to 

reveal whether these characteristics differ statistically significantly according to school type 

and different demographic variables. The study was designed in the descriptive survey model, 

which is one of the quantitative research methods. The sample of the research consists of 391 

teachers and school administrators working in public schools in the central districts of 

Kahramanmaraş province (Dulkadiroğlu, Onikişubat) in the 2020-2021 academic year. The 

scales used in the study were sent to the participants electronically due to the Covid-19 

pandemic and the online applied data set was created in this way. In the research, the data were 

collected using the "Organizational DNA Characteristics Scale of Schools" developed by Nacar 

and Demirtaş (2021), and the SPSS 22.0 package program was used in the analysis of the data. 

According to the results of the research, it has been determined that the average of teachers' 

perceptions regarding the organizational DNA characteristics of schools is higher especially in 

unhealthy organization types. According to teacher perceptions, it was seen that there was a 

positive and significant relationship between the profiles of bureaucratic school and rambling 

school, open school and entrepreneurial school. It has been observed that there is a negative 

significant relationship between healthy school profiles (communicative and entrepreneurial 

school) and unhealthy school (bureaucratic and rambling school) profiles. In other words, as 

the average of teachers' communication open school perception averages increases, the 

entrepreneurial school perception averages also increase. Likewise, as the bureaucratic school 

perception averages of teachers for unhealthy organizational structure profiles increase, their 

stray school perception averages also increase. While the bureaucratic and stray school 

perception averages of the teachers increase, the average of the open to communication or 

entrepreneurial school decreases. Organizational DNA profiles of schools do not show a 

significant difference in any dimension according to the gender variable. According to 

seniority, teachers' perceptions of schools' organizational DNA profiles differ in all dimensions 

of the scale. While this differentiation is between teachers with 6-10 and 11-15 years of 

seniority in the entrepreneurial and bureaucratic school dimension, it is between 1-5 years and 

6-10 years and 6-10 and 21 years and over teachers in the open school dimension. Again, 

according to the research findings, teachers' perceptions of the Organizational DNA of Schools 

do not differ significantly according to their graduation status. Teachers' perceptions of the 

organizational DNA profiles of schools show a significant difference in the dimensions of stray, 

entrepreneurial and bureaucratic school according to the type of school. While primary school 

teachers' perceptions of stray and bureaucratic school are higher than secondary school teachers' 

perceptions of entrepreneurial school, they are lower. 

Keywords: Organization, Organizational DNA, Education, DNA Profiles of Schools 
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ÖZET 

Şeyh Abdüllatîf İbrahim, Arap Alevî toplumuna asırlarca dinî önderlik yapmış saygın bir aileye 

mensuptur. Suriye’de Tartûs iline bağlı bir köy olan Beytü Nâ‘ise’de 1903 yılında doğmuştur. 

İlk bilgilerini, babası Allâme Şeyh İbrahim Abdüllatîf’ten (ö. 1916) telakki etmiştir. Çok sayıda 

âlimden faydalanmış, ayrıca dönemin en büyük ilmî şahsiyeti olan Allâme Şeyh Süleyman el-

Ahmed’in (ö. 1942) seçkin talebeleri arasında yer almıştır. Hocası el-Ahmed’in vefatından 

sonra Arap Alevî toplumunun dinî-ictimâî hayatına yön veren sayılı mercilerden biri olmuştur. 

Şeyh Abdüllatîf’in dinî alandaki en kritik hamlesi, kendisi gibi Haddâdiyyûn aşiretine mensup 

olan Şeyh Ahmed Muhammed Haydar’ın (ö. 1971) vahdet-i vücut felsefesini Arap Alevîliğine 

empoze etme girişimini engellemesidir. Diğer mercilerin de kendisini desteklemesi sayesinde 

bu felsefe Arap Alevîleri arasında fazla taraftar bulamamıştır. Şeyh Abdüllatîf, ilmi ve güzel 

ahlakıyla sadece kendi camiasının değil, Şiî müctehitlerin de takdirini ve sevgisini kazanmıştır. 

Züht ve takvayı esas alan uzun bir ömür yaşadıktan sonra 1995 yılında ahirete intikal etmiştir.   

Şeyh Abdüllatîf’in yalnızca iki eseri vardır. Bunlardan birincisi, onun edebî yeteneğini yansıtan 

divanıdır. Tarihî vesika mesabesindeki divan, 20. asırda Suriye’de yaşamış Arap Alevî âlimler 

ve onlara ilişkin hadiseler hakkında çok kıymetli bilgiler içermektedir. Şeyh Abdüllatîf’in diğer 

eseri ise Enes eş-Şefeka adlı gazetecinin Arap Alevîliği hakkındaki 9 sorusuna verdiği 

cevaplardan oluşan kısa risalesidir. Risaleden Arap Alevîliğinin on iki imam, Mehdî, gaybet, 

rec’at, bedâ ve takiyye konularında İmâmiyye ile ortak görüşleri benimsediği anlaşılmaktadır. 

Şeyh Abdüllatîf, Arap Alevîliğini İmâmiyye ile özdeşleştiren bir yaklaşım sergilemiştir. Ancak 

realiteyle uyuşmayan bu yaklaşım, dönemin siyasî konjonktüründen kaynaklanmış 

gözükmektedir. Şeyh Abdüllatîf ve diğer Arap Alevî merciler,  muhtemelen Ortadoğu’da 

yaşanan olağanüstü siyasî gelişmelere bakarak Arap Alevîliği tarihinin hassas bir merhaleden 

geçtiğini düşünmüşler, ekolü güçlü bir şekilde savunabilmek için Şîa’nın en büyük ve organize 

kolu olan İmâmiyye ile özdeş görünmekten daha iyi bir seçenek bulamamışlardır. Arap Alevî 

kökenli Hafız el-Esed’in 1971 yılında Suriye devlet başkanı olmasıyla birlikte Selefîler Alevîlik 

aleyhine yoğun bir karalama kampanyası başlatınca bu yaklaşım daha fazla ağırlık kazanmıştır. 

Dolayısıyla Arap Alevî mercilerin bu yaklaşımını eleştirmek yerine yaşadıkları ortamı ve 

şartları anlamaya çalışmak daha doğrudur. 

Anahtar Kelimeler: Arap Alevîliği, Nusayrîlik, Abdüllatîf İbrahim. 

 

ABSTRACT 

Sheikh Abdullatîf Ibrahim is a member of a respected family that has served as the religious 

leader of the Arab Alawî community for centuries. He was born in 1903 in Beytü Na'ise, a 

village in the province of Tartus in Syria. He considered his first information from his father, 

Allâma Sheikh Ibrahim Abdullatîf (d. 1916). He benefited from many scholars and was among 

the distinguished students of the greatest scholar of the period, Allâma Sheikh Suleiman al-

Ahmad (d. 1942). After the death of his teacher al-Ahmad, he became one of the few authorities 

that gave direction to the religious-social life of the Arab Alawî community. Sheikh Abdullatîf’s 
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most critical move in the field of religion was to prevent the attempt of Sheikh Ahmad 

Muhammad Haydar (d. 1971), who was also a member of the Haddâdiyyûn tribe, to impose the 

philosophy of unity on Arab Alawism. Thanks to the support of other authorities, this 

philosophy did not find many supporters among Arab Alawîs. Sheikh Abdullatîf won the 

appreciation and love of not only his own community but also Shiite mujtahids with his 

knowledge and good morals. After living a long life based on asceticism and taqwa, he passed 

away in 1995. 

Sheikh Abdullatîf has only two works. The first of these is his divan, which reflects his literary 

talent. The divan, which is like a historical document, contains very valuable information about 

Arab Alawite scholars who lived in Syria in the 20th century and the events related to them. 

Sheikh Abdullatîf's other work is a short treatise consisting of the answers given by the 

journalist Enes al-Shefeka to 9 questions about Arab Alawism. It is understood from the treatise 

that Arab Alawism adopted common views with the Imâmiyya on the issues of twelve imams, 

Mahdi, occultation, rac'at, badâ and taqiyya. 

Sheikh Abdullatîf showed an approach that identifies Arab Alawism with Imâmiyya. However, 

this approach, which is incompatible with reality, seems to have originated from the political 

conjuncture of the period. Sheikh Abdullatîf and other Arab Alawite authorities thought that 

the history of Arab Alawism was passing through a sensitive stage, probably by looking at the 

extraordinary political developments in the Middle East, and they could not find a better 

alternative to strongly defend the school than to appear to be identical with Imâmiyya, the 

largest and most organized branch of Shia. This approach gained more importance when Hafez 

al-Asad, of Arab Alawite origin, became the Syrian president in 1971, when the Salafis started 

an intense smear campaign against Alawism. Therefore, instead of criticizing this approach of 

Arab Alawî authorities, it is more correct to try to understand the environment and conditions 

in which they live. 

Keywords: Arab Alawites, Nuṣayrîs, Abdullatîf Ibrahim. 
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ÖZET 

Berkî ailesi Küfe asıllı olup Şiîliğiyle tanınmıştır. İlim ve edebiyatla iştigal eden bu ailenin en 

fazla öne çıkan ismi Ahmed b. Muhammed b. Hâlid el-Berkî’dir. 3./9. asırda yaşayan Berkî, 

Kum şehrinin köylerinden Berk Rûz’da doğmuş ve büyümüş olsa da hayatının bir kısmını 

Bağdat ve Sâmerrâ’da geçirmiştir. Şîa imamlarından Muhammed el-Cevvâd (ö. 220/835), Ali 

el-Hâdî (ö. 254/868) ve Hasan el-Askerî’nin (ö. 260/874) seçkin ashabı arasında yer almış, 

mezkûr imamların rivayetlerini Şîa’ya aktarma hususunda aktif bir rol üstlenmiştir.  

Üretken bir yazar olan Berkî’nin eserlerinden yalnızca iki tanesi günümüze ulaşmıştır. 

Bunlardan birincisi, en önemli eseri olan el-Mehâsin’dir. Çok sayıda bâbdan oluşan bu eser 

fıkıh, hikem, âdâb, tevhit gibi usul ve fürua ilişkin konuları içermektedir. Berkî’nin günümüze 

ulaşan ikinci eseri, İmâmiyye’nin beş temel ricâl kitabından biri sayılan Kitâbü’r-Ricâl’dir.  

Berkî’nin görüşleri el-Mehâsin vasıtasıyla bilinmektedir. Bu eser dikkate alındığında Berkî’nin 

rivayet merkezli din anlayışını benimsediği anlaşılmaktadır. Ona göre iman İslam’dan daha 

özel bir anlam taşır. Tevhit, iki sınır olan ta‘tîl ile teşbihin arasındadır. Allah’ın isim ve sıfatları 

ancak naslarla bilinir. Allah, karanlık içermeyen nur, yalan içermeyen doğruluk, cehâlet 

içermeyen ilim ve ölüm içermeyen hayattır. O, bugün de böyledir, ebediyen de öyle kalacaktır. 

Kullar Elest Bezmi’nde Allah’ı müşahede etmişler, fakat Allah bu müşahedeyi zihinlerinden 

silip ikrarlarını göğüslerinde sabit kılmıştır. Böyle olmasaydı hiç kimse Allah’ı tanıyamazdı. 

Ehlibeyt’i sevip düşmanlarından teberri edenler ahirette Allah’a bir engel olmaksızın 

bakacaklardır. Kâinatta ancak Allah’ın istediği bir şey gerçekleşebilir. Ancak Allah’ın her 

istediği ve dilediği şeyi sevdiği ya da o şeyden razı olduğu söylenemez. Bedâ, yani Allah’ın 

kesinleştirmediği bir hükmü dilerse sabit tutup dilerse silmesi haktır. Hayrı ve şerri yaratan 

Allah’tır. Allah, kullarına takatlerinden fazlasını yüklemekten yücedir. Hidayetin bir kısmı 

geneldir, ancak hususî hidayet, seçilmiş kullara bahşedilen ilâhî bir lütuftur. Allah vaadinden 

dönmez, ancak dilerse tehdidini (vaîd)  geri çekebilir. Şefaat haktır. Yeryüzü, helali ve haramı 

açıklayacak bir âlimden/hüccetten eksik kalmaz. Dinin 10’da 9’unu takiyye oluşturur. 

Takiyyesi olmayanın dini yoktur.   

Berkî’nin görüşleri, erken dönem İmâmiyye öğretisine ışık tutmaktadır. Bu görüşler, 

İmâmiyye’nin erken dönemde rivayet merkezli bir metodu izlediğini ve Mutezilî etkiye kapalı 

olduğunu göstermektedir. Yine bu görüşler, söz konusu dönemde İmâmiyye’yi Mutezile’den 

ayıran en önemli konuların Allah’ın rüyeti, nuraniyeti ve iradesi, kaza-kader, bedâ, hayır-şer, 

hidayet, imamet, vaîd, şefaat, takiyye ve İslam-iman ayırımı olduğunu ortaya koymaktadır.  

Anahtar Kelimeler: İmâmiyye, İsnâaşeriyye, Ahmed b. Muhammed el-Berkî. 

 

ABSTRACT 

The members of the Barqî family are known for their Shi‘ism and they are of Kufan origin. The 

most prominent name of this family, which was well versed in religious sciences and Arabic 

literature, was Aḥmad b. Muḥammad b. Khâlid al-Barqî (d. 3rd/9th century). Al-Barqî was born 
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and grew up in Barq Rûz, one of the villages of the city of Qum, but spent an important part of 

his life in Baghdad and Samarra. He was among the distinguished companions of the Shi‘î 

imams Muḥammad al-Jawwâd (d. 220/835), ‘Alî al-Hâdî (d. 254/868) and al-Ḥasan al-‘Askarî 

(d. 260/874), and took an active role in transmitting the narrations of these imams.  

Although al-Barqî was a prolific writer, only two of works have survived. The first of these is 

al-Maḥâsin, which is his most important work. The work consists of chapters that include topics 

of fiqh, wise sayings, courtly manners, and unity of God. His second extant work is Kitâb al-

Rijâl, which is considered one of the most important biographical sources of the Imâmiyya. 

Al-Barqî’s theological views are mainly known through al-Maḥâsin. Accordingly, al-Barqî 

followed a tradition-centered understanding of religion. According to him, faith (imân) is more 

meaningful than a nominal submission to Allah (islâm). Tawḥîd is between the two opposites 

of ta‘ṭîl and tashbîh. The names and attributes of God can only be known through textual 

sources (naṣṣ). God is light without darkness, truth without falsity, knowledge without 

ignorance, and life without death. All these attributes are eternal. The humankind testified to 

God’s divinity at the day of the bazm-i alast. God erased this vision from their minds but their 

testimony still remains in their hearts. Otherwise, it would have been impossible for God’s 

servants to know Him. Those who love Ahl al-Bayt will have a vision of God without hindrance 

in the hereafter. Only what God wishes can happen in the universe. However, God is not always 

pleased with whatever He wishes. God can fix a badâ’, that is, a decree that He has not 

concluded. But, He can change His decree if he wishes. It is God who creates good and evil; 

and God does not burden His servants with things greater than their capacity. God does not 

break His promise (wa‘d), but He can withdraw his threat (wa‘îd) if He wishes. And the world 

will not remain short of scholars (hujja) who explicates to God’s servants the permissible and 

the forbidden. Dissimulation (taqiyya) constitutes %90 of one’s religion, thus, he who has no 

taqiyya has no religion. 

Al-Barqî’s views shed light on the early phase of Imâmiyya’s teachings. These views show that 

Imâmiyya followed a tradition-centered method in the early period and was closed to Mu‘tazilî 

influence. Again, these views reveal that the most important issues that distinguish Imâmiyya 

from Mu‘tazilî in the formative period are the vision of Allah, His light and will, predestination, 

badâ’, good and evil, guidance, imamate, promise, intercession, taqiyya and Islam-faith 

distinction. 

Keywords: Imâmiyya, Twelver Shi‘ism, Aḥmad b. Muḥammad al-Barqî. 
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ÖZET 

Ebû Muhammed künyesini taşıyan Hasan b. Ali b. Hüseyn b. Şu‘be el-Harrânî, Şiî-İsnâaşerî 

bir aileye mensup olup 4./10. asrın başlarında Halep’e bağlı Harran köyünde doğmuştur. İlk 

bilgilerini ilimle uğraşan aile büyüklerinden telakki etmiştir. Arap Alevî ekolün meşhur mercii 

Hüseyn b. Hamdân el-Hasîbî’den (ö. 346/957) büyük ölçüde faydalanmıştır. Ayrıca Ahbârî 

âlim Ebû Ali Muhammed b. Hemmâm el-İskâfî el-Bağdâdî’den (ö. 336/948) hadis dinlemiştir. 

Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan Harrânî’nin hangi öğrencileri yetiştirdiği, nerede ve ne 

zaman öldüğü belirsizdir. 

Harrânî’nin bilinen iki eseri vardır. Her ikisi de günümüze ulaşan bu eserlerden birincisi ve en 

önemlisi, Tuhefü’l-‘ukûl ‘an âlir-resûl’dür. Edebî-hikemî türde yazılan eserde Hz. 

Peygamber’den, kızı Hz. Fâtıma’dan ve Şîa imamlarından nakledilen hikmetli sözlere ve 

vaazlara yer verilmiştir. Eserin sonunda, içeriğiyle uyumlu olan dört vasiyet bulunmaktadır. 

Harrânî’nin ikinci eseri et-Tamhîs’tir. Harrânî bu eseri, kendisinin ve mensubu bulunduğu 

camianın yaşadığı sıkıntıların aslında ilahî bir lütuf olduğunu göstermek amacıyla yazmıştır. 

Dokuz bölümden oluşan bu kısa eserde sabır, rıza ve zühtle ilgili rivayetlere de yer verilmiştir. 

Harrânî akla önem veren bir âlim olmakla birlikte aklı vahiyden müstakil bir delil olarak 

görmemiş, re’y ve ictihadı caiz bulmamıştır. Ona göre Allah diğer varlıklardan müstağni olan 

bir nurdur. Rüyetullah mümkündür, fakat bu rüyet kuşatıcı değildir. Cebir ve tefviz anlayışları 

yanlıştır, bu iki menzile arasında bir menzile vardır. Nübüvvet ve imamet ilahî birer lütuftur. 

Takiyye müminlere vaciptir. İman İslam’ı kapsar, fakat İslam imanı kapsamaz. Yakîn takvâdan, 

takvâ imandan, iman da İslam’dan üstündür. İman, kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve organlarla 

amelden müteşekkildir. 

Harrânî, çağdaşı olan Usûlîlerin ve bir bakıma da Ahbârîlerin aksine Mutezile kelâmına uzak 

durmuş ve Şîa imamlarının ortaya koyduğu geleneksel İmâmiyye öğretisine bağlı kalan sayılı 

Şiî âlimler arasında yer almıştır. Dolayısıyla onun görüşleri erken dönem İmâmiyye öğretisine 

ışık tutmaktadır. Bu görüşler esas alındığında geleneksel İmâmiyye kelâmının müstakil bir yapı 

arz ettiği ve birçok konuda Mutezile kelâmından ayrıldığı anlaşılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: İmâmiyye, İsnâaşeriyye, Hasan b. Şu‘be el-Harrânî. 

 

ABSTRACT 

Hasan b. Ali b. Hussein b. Shu'ba al-Harrânî belongs to a Shiite-Isnaasharî family. He was born 

in the Harrân village of Aleppo at the beginning of the 4/10th century. He considered his first 

knowledge from family elders who were dealing with science. He greatly benefited from 

Hussein b. Hamdân al-Hasîbî (d. 346/957), the famous authority of the Arab Alawî sect. He 

also listened to hadiths from Ahbârî scholar Abû Ali Muhammad b. Hammâm al-Iskâfî al-

Baghdâdî (d. 336/948). It is unclear which students Harrânî raised, where and when he died, 

for which there is not much information about his life.  

KONGRE ÖZET KİTABI 91 www.gapzirvesi.org



 

Harrânî has two known works. The first and most important of these works, both of which have 

survived, is Tuhaf al-‘ukûl ‘an âlir-resûl. In the literary-wise type of work, wise words and 

sermons quoted from Prophet Muhammad, his daughter Fatima and Shia imams are included. 

At the end of the work, there are four wills that are compatible with its content. Harrânî’s second 

work is et-Tamhîs. Harrānī wrote this work to show that the troubles he and the community he 

is a member of are actually a divine blessing. In this short work, which consists of nine chapters, 

narrations about patience, consent and asceticism are also included. 

Although Harrânî was a scholar who gave importance to reason, he did not see reason as an 

independent evidence from revelation, and did not find opinion and ijtihad permissible. 

According to him, Allah is a light independent of other beings. The vision of Allah is possible, 

but this vision is not all-encompassing. The predestination (jabr) and the delegation of power 

(tafwîḍ) concepts are wrong, there is a range between these two ranges. Prophecy and imamate 

are divine blessings. Taqiyya is obligatory for believers. Faith includes Islam, but Islam does 

not include faith. Certainty is superior to taqwa, taqwa is superior to faith, and faith is superior 

to Islam. Faith consists of affirmation with the heart, confession with the tongue, and deeds 

with the organs. 

Harrânî, unlike his contemporaries Usûlîs and in a way Ahbârîs, stayed away from Mu‘tazila 

theology and was among the few Shiite scholars who adhered to the traditional Imâmiyya 

teaching put forward by Shia imams. Therefore, his views shed light on the early Imâmiyya 

doctrines. Based on these views, it is understood that traditional Imâmiyya theology has an 

independent structure and differs from Mu‘tazila theology in many respects. 

Keywords: Imâmiyya, Twelver Shiism, Hasan b. Shu'ba al-Harrânî. 
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ÖZET 

Modern zamanlarda, ekonomik küreselleşme ve bölgesel entegrasyonun gelişmesiyle birlikte 

Çin, "İpek Yolunun Ekonomik Kuşağı" ve "XXI Yüzyılın Deniz İpek Yolu" adlı iki projeden 

oluşan iddialı "Bir Kuşak Bir Yol" konseptini ortaya attı. Çin bu kavramı sadece Çin'de değil, 

aynı zamanda tüm dünyadaki ülkelerde ekonomik kalkınmayı teşvik eden bir mega girişim 

olarak görüyor. Büyük İpek Yolu'nun yeniden faaliyete geçirilmesi, Çin'in ekonomik 

kalkınması, bölgesel refah ve küresel ekonomik denge ve istikrar için büyük stratejik öneme 

sahiptir. Yaklaşık yetmiş katılımcı ülkeden biri olan Türkiye, girişimi Çin ve çevre bölgelerle 

ekonomik, ticari, sosyo-kültürel ve politik etkileşimi kolaylaştırmak ve eski İpek Yolu'nu 

yeniden canlandırmak için önemli bir adım olarak görüyor. Bu kapsamda Türkiye, ÇHC'den 

başlayan, Orta Asya'dan (Kazakistan) geçen, Hazar Denizi'ni geçerek Azerbaycan ve Gürcistan 

üzerinden Türkiye'ye doğru devam eden Trans-Hazar Doğu-Batı-Orta Koridorunu (Orta 

Koridor olarak bilinir) başlatmıştır. Esas olarak Hazar Denizi'ndeki kavşakları olan karayolu ve 

demiryolu ulaşım ağına odaklanmaktadır. Etkin bir şekilde kullanılması halinde bu koridorun 

Türkiye ve Orta Asya ülkelerinin ÇHC-AB ticaret ve altyapı yatırımlarından yararlanmasına 

yardımcı olması beklenmektedir. Çalışmanın amacı, Çin'in Bir Kuşak Bir Yol projesinin 

uygulanması sırasında ülkeler arasındaki işbirliğinin içeriğini, beklentilerini ve sorunlarını 

belirlemektir. Bu amaçlar için de şu sorulara cevap aramaktadır: 1. Neden Türkiye Bir Kuşak, 

Bir Yol projesine dahil oldu? 2. Bu proje Türkiye Kazakistan ilişkilerini nasıl etkileyecek? 3. 

Çin'in Bir Kuşak, Bir Yol ve Türkiye'nin Orta Koridor projeleri bir birini tamamlayıcı  unsur 

olabilir mi?1 

Anahtar kelimeler: entegrasyon; Bir Kuşak Bir Yol; Çin; Türkiye; Kazakistan; Orta Koridor; 

küreselleşme; İpek Yolu. 

 

ABSTRACT 

In modern times, with the development of economic globalization and regional integration, 

China has put forward the ambitious concept of "One Belt One Road", which consists of two 

projects, "Economic Belt of the Silk Road" and "Marine Silk Road of the XXI Century". China 

sees this concept as a mega-enterprise that promotes economic development not only in China 

but also in countries around the world. Restarting the Great Silk Road is of great strategic 

importance for China's economic development, regional prosperity, and global economic 

balance and stability. Turkey, one of nearly seventy participating countries, sees the initiative 

                                                            
1 Bu çalışma Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim 
Dalında Aİzere Zhiyenbay tarafından Ramazan Erdağ danışmanlığında hazırlanan “Bİr Kuşak Bir Yol 
projesi çerçevesinde Türkiye-Kazakistan ilişkileri” başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 
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as an important step to facilitate economic, commercial, socio-cultural and political interaction 

with China and the surrounding regions and to revitalize the old Silk Road. In this context, 

Turkey has initiated the Trans-Caspian East-West-Central Corridor (known as the Middle 

Corridor) starting from the PRC, passing through Central Asia (Kazakhstan), crossing the 

Caspian Sea and continuing towards Turkey through Azerbaijan and Georgia. It mainly focuses 

on the road and rail transport network with junctions in the Caspian Sea. If used effectively, 

this corridor is expected to help Turkey and Central Asian countries benefit from PRC-EU trade 

and infrastructure investments. The aim of the study is to determine the content, expectations 

and problems of cooperation between countries during the implementation of China's One Belt 

One Road project. For these purposes, it seeks answers to the following questions: 1. Why did 

Turkey participate in the One Belt One Road project? 2. How will this project affect relations 

between Turkey and Kazakhstan? 3. Can China's One Belt, One Road and Turkey's Middle 

Corridor projects complement each other? 

Keywords: integration; One Belt One Road; China; Turkey; Kazakhstan; Middle corridor; 

globalization; Silk Road. 
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ÖZET 

Temelleri 18. yüzyıla dayandırılan evrensel temel gelir, son dönemlerde bilgi teknolojileri 

alanındaki gelişmeler ve Covid-19 pandemisinin sosyo-ekonomik alanlarda ortaya çıkardığı 

sorunlar nedeniyle yeniden önem kazanan yaklaşımlar arasında ön plana çıkmaktadır. 

Genişleyici maliye politikaları ile sorunların çözümüne odaklanan ülkelerin önemli bir kısmı 

özellikle gelirin yeniden dağıtımında etkili, karşılıksız ve ekonomiye dolaylı etkileri olan sosyal 

transferlerden yararlanmayı tercih etmişlerdir. Bu kapsamda evrensel temel gelir bir sosyal 

yardım olarak nitelendirilmektedir. 

Evrensel temel gelir fikri, teoride eksik istihdam, yoksulluk, gelir dağılımı adaletsizliği ve 

sosyal güvenlik sistemi sorunlarına bir çözüm önerisi olarak sunulmuştur. Bu çerçevede 

çalışmanın amacı, evrensel temel gelirin uygulanabilirliğini tartışmaktır. Literatürde 

vatandaşlık geliri, devlet bonusu, koşulsuz temel gelir ve temel gelir olarak da adlandırılan 

evrensel temel gelir, belirli aralıklarla ödenen, nakdi, bireysel, evrensel ve koşulsuz yardım 

olarak ifade edilmiştir.  

Thomas More, Johannes Ludovicus Vives, Marquies de Concordet, Charles Fourier, Milton 

Friedman, James Tobin, gibi önemli bilim insanlarının öneriler getirdiği alanda Philippe Van 

Parijs’in katkılarıyla gelişim sağlanmıştır. 1986 yılında Avrupa Temel Gelir Ağı (The Basic 

Income European Network) adı ile kurulan ve 2004 yılından bu yana Dünya Temel Gelir Ağı 

(The Basic Income Earth Network) olarak adlandırılan kuruluş toplumsal refahın artırılmasında 

evrensel temel gelire dikkat çekmiştir.  

Hindistan, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre, Finlandiya, Hollanda başta olmak 

üzere farklı gelişmişlik düzeylerinden ülkelerde evrensel temel gelir uygulanması için 

çalışmalar yapılmıştır. Evrensel temel gelirin, bazı ülkelerde (Finlandiya vb.) kısa dönemde 

işsizlik sorunu ile mücadelede ve refah düzeyinin artırılmasında olumlu etkileri olduğuna dair 

bulgulara ulaşılsa da uzun dönemde bu etkilerin kalıcı olmayacağı ekonomik, politik, sosyal 

pek çok alanda olumsuz etkiler ile karşılaşılabileceği göz önünde buldurulmalıdır. Sosyal bir 

transfer olarak da değerlendirilebilen evrensel temel gelirin finansmanın sağlanmasında 

ülkelerin ek gelir kaynağına ihtiyaç duyması borçlanma ve vergilendirme alanlarında yeni 

düzenlenmelerin belirlenmesi gerektiğine işaret etmektedir. Bu durum evrensel temel gelirin 

sağlayacağı pozitif etkilerin yanı sıra devlet bütçelerinde ortaya çıkacak ek maliyetlerin de 

analizlerde dikkate alınmasını gerektirmektedir. Sonuç olarak sosyal alanda hızlı değişimlerin 

yaşanmasının da etkisi ile ülkelerin pek çoğunun evrensel temel gelir uygulaması konusunda 

sorunlar ile karşılaşacağı düşünülmektedir. Ayrıca mevcut düzenlemeler ile başta işsizlik olmak 

üzere sosyo-ekonomik sorunlar ile mücadelede evrensel temel gelirin beklenen düzeyde çözüm 

önerisi getirmesi mümkün görülmemektedir.  

Anahtar Kelimeler: Temel gelir, Sosyal transfer, Toplumsal refah 
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ABSTRACT 

Having its foundations in the 18th century, universal basic income has come into prominence 

among the approaches which regained importance due to the recent developments in 

information technologies and socio-economic issued due to Covid-19 pandemic. Majority of 

the countries which focus on resolving the issues with expanding finance policies have 

preferred to utilize social transfers which are especially effective in redistribution of income, 

voluntary and have indirect impact on economy. In this regard, universal basic income is 

defined as a social aid.  

In theory, the idea of basic income has been offered as a solution suggestion for 

underemployment, poverty, unfair distribution of income and social security system issues. 

Thus the purpose of this study is discussing the applicability of universal basic income. 

Universal basic income, which is also called as citizenship income, government bonus, 

unconditional basic income and basic income in literature, is defined as an individual, universal 

and unconditional aid paid periodically in cash.  

In this area where important scholars like Thomas More, Johannes Ludovicus Vives, Marquies 

de Concordet, Charles Fourier, Milton Friedman, James Tobin brought suggestions, Philippe 

Van Parijs contributions facilitated developments. The organization, established in 1986 with 

the name The Basic Income European Network and has been called as The Basic Income Earth 

Network since 2004, has remarked the universal basic income in improving the social wealth.  

There have been studies for the implementation of universal basic income in countries with 

different levels of development such as India, Brazil, United States of America, Switzerland, 

Finland, the Netherlands. Even thought there have been findings that universal basic income 

has positive impacts on the fight against short term unemployment issues and increasing wealth 

level in some countries (Finland, etc.), it must be considered that these impacts will not be 

permanent in the long term and many negative effects may be encountered in many economical, 

political and social areas. Since countries need extra income sources for financing universal 

basic income, which can also be considered as a social transfer, thus this points out the necessity 

of new regulations to be determined in loans and taxation. This situation requires additional 

costs that may arise in governmental budgets to be considered in analyses besides in addition 

to the positive impacts provided by universal basic income. Accordingly, with the effect of 

quick changes in social areas, many countries are expected to face challenges in implementing 

universal basic income. Also, it is not considered possible that universal basic income can 

suggest solutions at the required level regarding the fight against socio-economical issues, 

mainly unemployment, with existing regulations.  

Keywords: Basic income, Social transfers, Social welfare 
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ÖZET 

İnsanoğlu duygu, düşünce ve fikirlerini aktarabilmek için ses ve yazıya ihtiyaç duymaktadır. 

Ses ile ortaya çıkan ifadeler, yazı ile somut bir hal almaktadır. Duygu, düşünce ve fikirlerin ses 

sanatı alanındaki ifadesi olan “mûsikî” ve yazı sahasındaki en tesirli yansımalarından biri olan 

“şiir” insanlık tarihinden itibaren bir arada var ola gelmişlerdir. Şiir ve mûsikî hem birbirlerini 

beslemiş hem de tamamlamışlardır. Şiirin bir mûsikîsi, mûsikînin de bir şiiri mevcuttur. Şiir bir 

nazım sanatı olduğu için ahenkli olmalı, mûsikî ise bir amaca hizmet ettiği için mesaj yani güfte 

içermelidir. Toplum karşısında kendilerini sorumlu hisseden bestekârlar bireyi doğru yola 

iletme gayesiyle nasihatlarını etkili bir biçimde sunmak için aynı dertten muzdarip şairlerin 

şiirlerine başvurmuşlardır. Bu şairlerden birisi de Mehmet Hulusi Öcal’dır. 

1938 senesinde Şanlıurfa’da dünyaya gelen Mehmet Hulusi Öcal, Ankara’da üniversite 

eğitimini tamamlayıp meslek hayatına başlamıştır. Yaklaşık otuz yıllık memuriyeti bulunan 

Öcal, çeşitli kurumlarda idari görev de almıştır. Bir süre Şanlıurfa Kültür ve Araştırma Vakfı 

Kütüphanesi’nde Müdür olarak çalışmıştır. Görevlerinin yanı sıra şair, yazar, gazeteci, sanat – 

fikir – aksiyon adamı olan Hulusi Öcal bir düşünür ve münevverdir. Üç şiir kitabı vardır. Şiirleri 

dinî – tasavvufî değerleri, millî ve manevî unsurları, Urfa gelenek ve kültürünü ihtiva 

etmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır. Öcal, 2016’da Şanlıurfa’da vefat etmiştir.  

Bu çalışma M. Hulusi Öcal’ı ve onun şiirlerine yapılan besteleri tanıtmak maksadıyla ele 

alınmıştır. Şanlıurfalı mütefekkir M. Hulusi Öcal’ın şiirlerinden birçok bestekâr güfte olarak 

istifade etmiştir. Çalışmamızda Öcal’ın şiirlerine “ilâhî” formunda yapılan bestelere yer 

verilmiştir. 

Çalışmamız neticesinde Hulusi Öcal’ın güftelerine Prof. Dr. Hüseyin Akpınar, altı; Abdullah 

Balak, üç; Prof. Dr. Selâhattin İçli, bir; Dr. Teoman Önaldı, bir; Erol Sayan, bir; M. Bakır 

Karadağlı, bir; Yusuf Nalkesen, bir ve Musa Kaldı bir olmak üzere toplam sekiz bestekâr 

tarafından yapılmış on beş beste tespit edilmiştir. Bu eserler çalışmamızın son kısmında 

sunulmuştur. Öcal’ın şiirlerine yapılan bestelerden bir kısmı Bora Uymaz, Atik Sahil tarafından 

çeşitli albümlerde okunmuştur. Ayrıca Atik Sahil “Sabır Akıldan Evla” ilâhîsine klip çekmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Urfa, Mûsikî, Şiir, Beste, Mehmet Hulusi Öcal. 

 

ABSTRACT 

Human beings need sound and writing in order to convey their feelings, thoughts and ideas. 

Expressions that appear with sound become concrete with writing. “Music”, which is the 

expression of feelings, thoughts and ideas in the field of sound art, and “poetry”, which is one 
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of the most effective reflections in the field of writing, have existed together since the history 

of humanity. Poetry and music both fed and complemented each other. Poetry has a music, and 

music has a poetry. Because poetry is a verse art, it is suppsed to be harmonious, and music 

should contain a message, in other words lyrics, because it serves a purpose. Composers, who 

feel responsible for the society, have referred to the poems of poets suffering from the same 

problem in order to present their advice effectively with the aim of guiding the individual to the 

right path. One of these poets is Mehmet Hulusi Öcal. 

Born in Şanlıurfa in 1938, Mehmet Hulusi Öcal completed his university education in Ankara 

and started his professional life. Öcal, who has been in civil service for nearly thirty years, also 

took administrative duties in various institutions. He worked as the Director of the Şanlıurfa 

Culture and Research Foundation Library for a while. In addition to his duties, Hulusi Öcal is 

a poet, writer, journalist, art - idea - action man, a thinker and an intellectual. He has three 

poetry books. His poems contain religious-mystical values, national and spiritual elements, 

Urfa tradition and culture. He is married with four children. Öcal passed away in Şanlıurfa in 

2016. 

This study was carried out in order to introduce M. Hulusi Öcal and the compositions made for 

his poems. Many composers have used the poems of Şanlıurfa thinker M. Hulusi Öcal as lyrics. 

In our study, compositions made in the form of "chant" to Öcal's poems are included. 

As a result of our study, fifteen compositions made for the poems of Hulusi Öcal, have been 

identified. Six of these compositions belong to Prof. Dr. Hüseyin Akpınar; three to Abdullah 

Balak; one to Prof. Dr. Selâhattin İçli; one to Dr. Teoman Önaldı; one to Erol Sayan; one to M. 

Bakır Karadağlı; one to Yusuf Nalkesen and one to Musa Kaldı. These pieces are presented in 

the last part of our study. Some of the compositions for Öcal's poems have been performed by 

Bora Uymaz and Atik Sahil in various albums. In addition, Atik Sahil made a clip for the chant 

"Sabır Akıldan Evla".  

Keywords: Urfa, Music, Poetry, Composition, Mehmet Hulusi Öcal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONGRE ÖZET KİTABI 98 www.gapzirvesi.org



 

ŞANLIURFA KALE ETEĞİ NEKROPOLÜ İSKELETLERİNİN PALEOPATOLOJİK 

AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

PALEOPATHOLOGICAL EVALUATION OF SKELETONS OF SANLIURFA  

KALE ETEGI NECROPOLIS 

Dr. Öğr. Üyesi Evrim TEKELİ 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Antakya-

Hatay 

ORCID NO: 0000-0002-4546-8921 

 

ÖZET 

Arkeolojik kazılardan çıkartılan insan iskeletleri üzerinde yapılan antropolojik çalışmalarla 

toplumların demografisi, sağlık problemleri ve sosyo-kültürel yaşamları hakkında bilgiler elde 

edilmektedir. Yaşam boyunca farklı çevresel koşullarda ve farklı zaman dilimlerinde yaşamış 

eski insan toplumlarına ait iskeletlerin incelenmesi bu bölgelerde yaşayan bireyler hakkında 

bilgi vermektedir. Özellikle iskeletlere ait kemiklere yansımış olan patolojik bulgular, antik 

dönemlerdeki hastalıkları saptamakla birlikte, aynı zamanda bu hastalıkların ortaya çıkışı ve 

yayılma nedenlerinide inceler. Bu çalışmanın amacı, Şanlıurfa Kale eteği Nekropolü kazısından 

ele geçirilen insan iskeletlerinin antropolojik açıdan değerlendirilmesidir. Çalışma materyalini 

Şanlıurfa İli, Eyyubiye İlçesi, Yakubiye Mahallesi Haleplibahçe Mevkiinde yer alan kazı ve 

temizlik çalışmalarının gerçekleştirildiği Kale Eteği Nekropolü M33 freskli mezar odasından 

ele geçirilen insan iskelet kalıntıları oluşturmaktadır. Şanlıurfa Müze Müdürlüğü Başkanlığı 

tarafından gerçekleştirilen Kale Eteği nekrpolü kazılarında MS II-VI. yüzyılları arası döneme 

tarihlendirilen toplamda 76 adet kaya mezar bulunmuştur ve 2018 yılında M33 freskli mezardan 

insan iskelet kalıntıları açığa çıkartılmıştır. Kale eteği kazı çalışmaları sonucunda ortaya 

çıkarılan insan iskeleti buluntuları Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Antropoloji 

Laboratuvarı’na getirilerek kayıt altına alınmıştır.  Kale Eteği iskeletlerin korunma durumu 

kötü olması nedeniyle öncelikle temizlik ve onarım çalışmaları yapılmıştır. Makroskobik 

incelemelere dayanarak minimum birey sayısı 14 olarak belirlenmiştir. Bu bireylerden 1’i fetüs, 

2’si bebek, 3’ü genç yetişkin, 4’ü orta yetişkin 4’ü ileri yetişkin olarak belirlenmiştir. Bu 

bireylerin 5’i erkek, 4’ü kadın olarak tanımlanmıştır ve 4 bireyde cinsiyet belirleyici elementleri 

eksik veya kırık olduğundan dolayı cinsiyet tespiti yapılamamıştır. İncelenen insan 

iskeletlerinin paleopatolojik analizleri sonucunda kemiğe yansımış osteofit, schmorl nodülü, 

entesopati, osteoartrit,  dişlerde çürük, apse ve dental aşınmaya rastlanılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kale eteği, İnsan iskeletleri, Kaya mezarları, Paleopatoloji 

 

ABSTRACT 

Anthropological studies on human skeletons excavated from archaeological excavations 

provide information about the demographics, health problems and socio-cultural lives of 

societies. Examination of the skeletons of ancient human societies that lived in different 

environmental conditions and in different time periods throughout life gives information about 

the individuals living in these regions. Pathological findings, especially have been done in the 

skeletal bones, not only identify diseases in ancient times, but also examine the reasons for the 

emergence and spread of these diseases. The aim of this study is the anthropological evaluation 

of the human skeleton remains obtained from the Şanlıurfa Kale Etegi Necropolis excavation. 

The study material consists of human skeletal remains obtained from the M33 frescoed burial 
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chamber tombs of the Kale Eteği Necropolis, where the excavation and cleaning works were 

carried out, located in Şanlıurfa, Eyyubiye District in Haleplibahçe. During the Kale Eteği 

necropolis excavations carried out by the Şanlıurfa Museum a total of 76 rock-tombs burial 

chambers dated to the II-VI centuries AD were found, and human skeletal remains were 

unearthed from the M33 frescoed tomb in 2018.  The human skeleton remains obtained from 

the excavations in Kale eteği were brought to Hatay Mustafa Kemal University Anthropology 

Department laboratory and recorded. Due to the poor preservation of Kale Eteği human 

skeletons, cleaning and repair works were carried out and then the minimum number of 

individuals was determined as 14.  5 of these individuals were defined as male and 4 as female, 

sex determination could not be made in 4 individuals due to missing or broken sex-determining 

elements. Of these individuals, 1 is a fetus, 2 babies, 3 sub-adult, 4 middle-aged and 4 were 

identified as adults. All paleopathological findings (osteophyte, schmorl nodule, enthesopathy, 

osteoarthriti, dental cavity, denthal wearing and dental abscess) reflected on the bone on the 

human skeletons examined were identified. 

Keywords: Kale etegi,  Human skeletons, Paleoapathology, Rock-tombs 
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ÖZET 

Geçmişten günümüze insanoğlunun matematiksel yönünün bir yansıması ve aynı zamanda 

estetik zevkini de karşılamanın vazgeçilmez bir unsuru olan sayılar, dünyadaki hemen hemen 

bütün kültür ve inançlarda mühim bir konumda yer almıştır. Kökenleri insanlık tarihi kadar eski 

ve formülistik yapı ile duyguları ve düşünceleri açıklamada değerli bir yere sahip olan sayılar, 

derin anlamların yüklü olduğu sistemler bütünüdür. Aynı zamanda sayılar, işlevsel olarak 

geçmiş toplumların yaşantılarına dair izler barındıran ve bu sayede geçmişi aydınlatmada 

önemli bir pozisyonda rol alan kültürel araçlardandır. 

Tarihin başladığı andan itibaren kendine yer bulmayı başarabilen ve kilometrelerce alanda boy 

gösteren Türkler, kendi öz kültürünü daimî olarak korumuşlardır. Bunun yanında Türkler, farklı 

coğrafyalarda boy göstermesi dolayısıyla çeşitli kültür ve inançlar ile etkileşim hâline girmişler 

ve bu sayede diğer toplumlardan aldıkları kültürel birikimleri kendi süzgeçlerinden 

geçirmişlerdir. Bu durum, Türk kültürünün senkretik bir yapıda olmasını sağlayarak zengin ve 

renkli Türk kültürel yapısını teşekkül ettirmiştir.  

Türk sözlü ve yazılı kültüründe sayılara büyük önem verilmektedir. Türklerin günlük 

yaşamlarında, örf-âdetlerinde, gelenek-göreneklerinde, atasözleri ve deyimlerinde kısacası 

hayatlarının her alanında sayılar vardır ve genel olarak matematiksel boyutlarını aşıp simgesel 

boyutlarda işlenmektedir. 

Sayıların simgesel boyutlarının günümüze kadar ulaşmasındaki en önemli faktörlerden biri 

inançtır. Sayılar, simgesel boyutlarının doruk noktasını inançlarda yaşarlar. Alevi inancı ise bu 

kültür birikiminin önemli yansımalarını bizlere sunmaktadır. Çalışmada, Alevi inancında 

sayıların simgesel bir boyutu olduğu görülmüş ve inançtaki bu simgesellik Alevi inancıyla bir 

bütün hâline gelen ve Alevilerin kutsal kabul ettiği Yedi Ulu Ozandan biri olan Kul Himmet’in 

şiirlerinden örneklerle ele alınıp incelenmiştir. Temeli yüzyıllar öncesine dayanan sayı 

simgeselliği, inançtaki varlığını hâlâ devam ettirerek Türk kültürel yapısında değerli bir yere 

sahip olmayı sürdürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sayılar, Türk Kültürü, Alevilik 

 

ABSTRACT 

Numbers, which are a reflection of the mathematical aspect of human beings from past to 

present and an indispensable element of meeting their aesthetic taste, have taken an important 

place in almost all cultures and beliefs in the world. Numbers, whose origins are as old as human 

history and which have a valuable place in explaining feelings and thoughts with a formulaic 

structure, are the whole of systems loaded with deep meanings. At the same time, numbers are 

                                                            
2 Bu çalışma, Dr. Öğr. Üyesi Baki Bora HANÇA danışmanlığında tamamlanan Kul Himmet Şiirlerinde Mitik 

Unsurlar başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 
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cultural tools that functionally contain traces of the lives of past societies and thus play an 

important role in illuminating the past. 

The Turks, who have been able to find a place for themselves since the beginning of history 

and have appeared in an area of kilometers, have constantly preserved their own culture. In 

addition, the Turks interacted with various cultures and beliefs due to their appearance in 

different geographies, and in this way, they filtered the cultural accumulations they received 

from other societies. This situation has created a rich and colorful Turkish cultural structure by 

ensuring that Turkish culture has a syncretic structure. 

Numbers are given great importance in Turkish oral and written culture. In short, there are 

numbers in every aspect of the lives of Turks, in their daily lives, customs, traditions, proverbs 

and idioms, and in general, they go beyond the mathematical dimensions and are processed in 

symbolic dimensions. 

One of the most important factors in the symbolic dimensions of numbers to reach the present 

day is belief. Numbers experience the culmination of their symbolic dimension in beliefs. Alevi 

belief, on the other hand, offers us important reflections of this cultural accumulation. In the 

study, it has been seen that numbers have a symbolic dimension in the Alevi belief and this 

symbolism in belief has been examined with examples from the poems of Kul Himmet, one of 

the Seven Great Bards, who became a whole with the Alevi belief and considered sacred by the 

Alevis. Number symbolism, which is based on centuries ago, continues to have a valuable place 

in the Turkish cultural structure by continuing its existence in belief. 

Keywords: Numbers, Turkish Culture, Alevism 
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ÖZET 

Temelleri insanlık tarihi kadar eski olan hikâye anlatma geleneği, insanoğlunun duygu ve 

düşüncelerinin tercümanı, eğlencesi ve kişisel gelişim aracı olmuştur. Hikâye anlatma geleneği, 

bünyesinde toplulukların bilgi-birikim ve tecrübelerini saklamış, kültür kodlarının taşıyıcısı 

olma özelliğine sahip olmuştur. Bu gelenek, özellikle toplum içinde birtakım şahsiyetler 

aracılığıyla günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. Ancak, hikâye anlatma geleneği toplumun 

sosyokültürel özelliklerine göre yeniden şekillenerek kendini güncellemiş ve farklı bağlamlarla 

sürekliliğini arz ettirmiştir. 

Köklü bir geçmişe sahip olan Türk kültüründe hikâye anlatma geleneği ise önemli bir yere 

sahiptir. Türk anlatı geleneğinde elde edilen ilk bulguların temelleri çok eski tarihlere dayanır. 

Türk anlatı geleneğinde yadsınamaz yeri olan meddahlık ise Türk halkının yaşantısı, hayal 

dünyası ve bakış açısı yansımalarının bir tezahürü olmuştur. Nitekim, meddah çevresinde 

gördüğü olaylar ve kişilerden esinlenerek anlatı geleneğini asırlar boyunca icra ettirmiştir. 

Meddahın icra geleneği, Türklerin özellikle XIX. yüzyılda çehrelerinin Batı’ya dönmesi ile 

birlikte birtakım değişim ve dönüşümler geçirmiştir. Meddah ismi komedyen gibi modern 

kavramlarla yeniden adlandırılmıştır. Bu bakımdan, dinamik bir yapıda yol kat eden meddah, 

kendine yeni bir tip yaratmıştır. Bu tipin yeni muhiti ise meddahın anlatma geleneğini icra 

ettirdiği kahvehaneler değil sahneler ve sosyal medya platformları olmaya başlamış ve 

meddahın en önemli araçlarından biri olan değneğin yerini günümüzde mikrofonlar almıştır. 

Çalışmamızda meddahlık hakkında incelemelerde bulunurken konu sınırlandırması yapılmış ve 

meddahın geçirdiği değişim ve dönüşümlerin kronolojik bir şekilde ifade edilebilmesi için XIX, 

XX ve XXI. yüzyıllardan birer örnek kişi alınmıştır. Bu kişiler sırasıyla Kız Ahmet, Erol 

Günaydın ve Cem Yılmazdır. Bahsi geçen şahsiyetlerin özellikleri karşılaştırmalı olarak 

incelenmiş ve ne gibi değişim-dönüşüm geçirdikleri ayrıca meddahlıkla ilgilerinin olup 

olmadığı konusunda birtakım saptamalarda bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Türk Kültürü, Meddah, Batı Etkisi. 

 

ABSTRACT 

The tradition of storytelling, whose foundations are as old as human history, has been the 

interpreter of human feelings and thoughts, entertainment and a means of personal 

development. The tradition of storytelling has kept the knowledge and experience of the 

communities within its body and has the feature of being the carrier of cultural codes. This 

tradition has managed to reach the present day, especially through some personalities in the 

society. However, the tradition of storytelling has been reshaped according to the socio-cultural 

characteristics of the society, updated itself and maintained its continuity with different 

contexts. 
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The tradition of storytelling has an important place in Turkish culture, which has a deep-rooted 

history. The foundations of the first findings obtained in the Turkish narrative tradition date 

back to ancient times. Public storyteller, which has an undeniable place in the Turkish narrative 

tradition, has been a manifestation of the reflections of the life, imagination and perspective of 

the Turkish people. As a matter of fact, the storyteller has carried out the narrative tradition for 

centuries, inspired by the events and people he saw around him. The tradition of execution of 

public storyteller, especially in the XIX. century, with their faces turning to the West, they have 

undergone some changes and transformations. The name public storyteller has been renamed 

with modern concepts such as comedian. In this respect, the public storyteller, which has made 

progress in a dynamic structure, has created a new type for itself. The new environment of this 

type, on the other hand, has started to be stages and social media platforms, not coffee houses, 

where the lecturer carries out the tradition of narration, and microphones have taken the place 

of the stick, which is one of the most important tools of the lecturer. 

In our study, while examining the public storyteller, the subject was limited and in order to 

express the changes and transformations of the public storyteller in a chronological way, XIX, 

XX and XXI. A sample person was taken from each of the centuries. These people are Kiz 

Ahmet, Erol Gunaydin and Cem Yilmaz, respectively. The characteristics of the 

aforementioned personalities were examined comparatively and some determinations were 

made about what kind of change-transformation they went through and whether they were 

related to mediation. 

Keywords: Turkish Culture, Storyteller, West Effect 
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ABSTRACT 

The paper critically analyses the character of Antoinette in Wide Sargasso Sea by by 

Jean Rhys. It begins by tracing the burden of Patriarchy on women investigating challenges 

Antoinette faces as a result of living in society where values and practices are under the 

custody of men. It proceeds to analyse how colonization leads to lose of identity for 

Antoinette. The study finds out that forces of colonization as depicted in the novel have 

driven Antoinette into identity crisis. The process of colonization and the desire for 

production of the colonized in the mirror of the colonizer and the process leads to identity 

crisis for Antoinette who was a Creole Woman living in Jamaica.. The paper also reads the 

concept of double colonization and how it drives Antoinette into madness. This study 

therefore seeks to explore how colonialism and patriarchy lead to madness/rebellion for the 

suppressed and oppressed women as presented through the double minded character of 

Antoinette in Wide Sargasso Sea. The characterization of otherness has been analysed and 

the role of hybridity in bridging the otherness and the role of madness as a tool for freeing 

oneself from the yoke of double colonization was pondered.. Based on the need to explore the 

challenges of double colonization on women in developing countries, this study has 

formulated the following hypothesis. Double colonization of marginalized women leads to 

rebellion, Patriarchy places a heavy burden on women in developing countries. Finally, this 

study has discussed the fate of women living in colonized countries represented in Wide 

Sargasso Sea. 

Key words: Feminism, Patriarchy, Colonization, Double Colonization, Madness, Wide 

Sargasso Sea. 
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ÖZET 

İmalat sanayisi gerek ülkeler için gerekse bölgeler için sağladığı istihdam, katma değer ve 

ticaret hacmi ile ekonomik açıdan vazgeçilmez öneme sahiptir. İmalat sanayisi alt sektörlerinin 

nerelerde yoğunlaştığı ve yoğunlaşma potansiyeli taşıdığı sektörel gelişim için önem arz 

etmektedir. Doğu ve Batı Karadeniz’e ulaşımda önemli coğrafi konuma sahip olan Orta 

Karadeniz Bölgesi aynı zamanda Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerle ticaretin kolayca sağlandığı 

kritik bir merkez durumundadır. Bölge yeraltı ve yerüstü kaynakları, iş gücü ve tarihten gelen 

sanayi kültürü ile ülke ekonomisi için önemli potansiyele sahiptir.  

Bu bağlamda Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum illerinin oluşturduğu TR83 alt bölgesinin 

(Türkiye İBBS Düzey-2) imalat sanayisi alt sektörlerinin yerelleşme eğilimleri analiz 

edilmiştir. İmalat sanayisi alt sektörlerinin nerelerde yoğunlaştığı ve yoğunlaşma potansiyeli 

taşıdığının tespiti için yerelleşme katsayısı tekniği kullanılmıştır. Bu amaç doğrultusunda 

NACE 2 koduna göre imalat sanayisinin 24 alt sektörüne ait SGK’nın 2011 ve 2017 yılı 

istihdam ve işletme sayısı verileri kullanılarak bölgede yer alan illerin imalat sanayisindeki 

yerelleşme düzeylerindeki değişim karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve sektörlerin bölgedeki 

mekânsal örüntüsü ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

Sonuç olarak bölgede gıda ürünleri, ağaç ve ağaç ürünleri, metalik olmayan ürünler gibi emek-

yoğun ve düşük teknolojili sanayi sektörlerinin yerelleşme eğilimi gösterdiği ve az sayıda 

sektörün yerelleşme eğilimde olduğu ve endüstriyel çeşitliliğin zayıf olduğu gözlemlenmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Coğrafya, Sanayi Coğrafyası, İmalat Sanayisi, Yerelleşme 

Katsayısı, Endüstriyel Yoğunlaşma 

 

ABSTRACT  

The manufacturing industry is economically indispensable for both countries and regions by 

providing employment, added-value and trade volume. It is crucial for sectoral development 

where sub-sectors of the manufacturing industry are centered upon and in which they have the 

potential to centre. The Central Black Sea region, which has an important geographical position 

in transportation to the eastern and Western Black Sea, is also critical center where trading can 

be easliy achieved with countries having coastline on the Black Sea. The region has significant 

potential for the country's economy with its underground and above-ground resources, labor 

force and industrial culture from history. 
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Within this context, the localization trends of the manufacturing industry sub-sectors of TR83 

sub-region (Turkey IBBS Level-2) formed by Samsun, Amasya, Tokat and Çorum provinces 

were analyzed. Location Quotient technique was used to determine where sub-sectors of the 

manufacturing industry were concentrated and have concentration potential. In regard to this, 

by using the employment and Business Number data of 2011 and 2017 year of SGK belonging 

to 24 sub-sectors of the manufacturing industry according to the NACE 2 code changes in the 

level of localization in the manufacturing industry of the provinces in the region were studied 

comparatively and the spatial pattern of sectors in the region has been tried to be revealed. 

Consequently, it has been obtained that labor-intensive and low-tech industrial sectors such as 

food products, wood and wood products, non-metallic products tend to localize in the region. 

On the other hand, it has been observed that a small number of sectors tend to localize and 

industrial diversity was weak.  

Keywords: Economic Geography, Industrial Geography, Manufacturing Industry, Location 

Quotient, Industrial Concentration 
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ÖZET 

Bu tebliğin konusu olan, makul bir asgari sağlık hizmeti hakkı olduğuna dair bir fikir, son 

zamanlardaki sağlık hizmetleri konusundaki bazı politik tartışmalarda ve felsefi tartışmalarda 

görülmektedir. Konu hakkındaki anlaşmazlık, basitleştirirsek iki soruda toplanmaktadır. Asgari 

düzeyde sağlık hizmeti alma hakkını nasıl gerekçelendirilebilir?  Ve hakkın makul asgari içeriğine 

neler dahil olabilir?  

Meseleye ilişkin (dağıtıcı) adaletin farklı teorileri, hem ‘Makul asgariyi ne içerir?’ sorusuna hem de 

‘Makul bir asgari hak var mıdır?’ sorusuna, farklı cevaplar verebilir.  

Makul asgarinin içeriğinin belirlenme biçimi, sağlık hizmeti ihtiyaçlarının doğası ve öneminin 

açıklanma biçimine bağlıdır. Bu da teknik anlamda çoğu kez değişim halinde olan bazı ek tıbbi 

bilgilere sahip olmamızı gerektirir. Bunun yarattığı aşikar zorluğa ek olarak, makul asgari sağlık 

hakkının temellendirmesi ve içeriğinin belirlemesindeki başka bir zorluk da vardır. Bu da, herkes 

için önemli bir sağlık düzeyinin sağlanmasının sosyal ve mali kontrol alanı içinde olamamasıdır, 

çünkü, kıtlık koşullarında sağlığa yapılan toplam sosyal harcamanın diğer kamu hizmetleri için 

kaynak tahsis etme ihtiyacıyla sınırlandırılması gerektiği gerçeği karşımıza çıkacaktır. Ayrıca, 

devlet koruması altındaki çocuklar, yaşlılar, cezaevlerindeki tutuklular, askerler, örneğin Çernobil  

Faciası gibi bazı olayların sonuçlarından özel olarak etkilenmiş insanlar, down sendromu gibi 

istisnai hastalıklardan muzdarip çocuklar vb. gibi bazı özel sosyal grupların özel durumları ve 

ihtiyaçlarının da dikkate alınması gerekli olacaktır.  

Bu olgusal durumun yarattığı zorluğa ek olarak ‘hak kavramı’nın karmaşık ve tartışmalı yapısı 

başka bir zorlayıcı kaynak olarak belirmektedir. Ancak hak kavramı karmaşık ve tartışmalı olsa da, 

kavramın kısmi bir taslağından hareketle ve hak kavramının içeriği, hakkın korunması, hakkın etkisi 

ve hakkın özneleri ile ilgili olacak şekilde yapılacak bir analiz bizim için yeterli olabilir: 

Bir A kişisinin X’e hakkı olduğunu söylemek, her şeyden önce, A’nın X’e yetkili olduğunu veya 

X’in kendisine ait olduğunu söylemektir. Bu, A’ya X verilirse bunun iyi bir şey olacağını, hatta 

ahlaki olarak iyi bir şey olacağını veya X’in A tarafından istendiğini veya arzu edildiğini söylemekle 

eşdeğer değildir. Zira haklar bu türden arzu veya istemlerden daha güçlü talepleri ifade eder. En 

azından temel haklar söz konusu olduğunda, geçerli hak taleplerinin, gerekirse zorlama da dahil 

olmak üzere yaptırımlarla desteklenebileceği de kabul edilir. 

Ayrıca bazı hak teorisyenleri hakların - en azından temel hakların- başka bir özelliğinin üzerinde 

durmuştur: geçerli hak iddiaları, ister hak sahibinin faydası isterse sosyal fayda olsun, faydayı en 

üst düzeye çıkaracak şeye başvurmayı geçersizleştirir. Başka bir deyişle, eğer A’nın X üzerinde bir 

hakkı varsa, o zaman A’nın hakkının ihlal edilmesinin toplam faydayı veya hatta A’nın faydasını 

maksimize edeceği gerçeği, tek başına onu ihlal etmek için yeterli bir neden değildir.  

Son olarak, evrensel (veya genel) bir hak, özel eylemlere, ilişkilere veya anlaşmalara katılımları 

nedeniyle yalnızca belirli bireyler veya sınıflar için değil, tüm kişiler için geçerli olan haktır. 

Söz konusu olgusal zorluklara verilen öncelikler ve hak kavramının analizine içkin normatif 

gerekçelendirme farklıkları, makul bir asgari sağlık hizmeti hakkı konusunda detayları bu tebliğde 
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belirtilecek olan farklı adalet yaklaşımlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu yaklaşımların 

başlıcaları şunlardır: Bu türden bir hakkı reddeden liberteryenizm, bu hakkın meşruluğunu elde 

edilecek yarar temeline dayandıran faydacılık, özel bir tür ideal toplumsal sözleşme teorisi oluşturan 

John Rawls’un yaklaşımından neşet eden bir hak olarak makul bir asgari sağlık hizmeti hakkının 

olabileceğini kabul eden görüşler, fırsat eşitliği ilkesinin anlamlı hale gelmesi için söz konusu 

hakkın olması gerektiğini ileri süren teoriler ve nihayet farklı bir strateji izleyerek makul bir asgari 

sağlık hizmeti hakkını tek bir argümana dayandırmayan görüşler. Bu tebliğin amacı, sözü edilen 

birbirinden farklı yaklaşımların bir incelemesini yapmak ve makul bir asgari sağlık hizmeti hakkı 

konusunda bir değerlendirmede bulunmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Makul asgari sağlık hizmeti hakkı, makul asgari içerik, hak kavramı, adalet 

teorileri, faydacılık, fırsat eşitliği, toplumsal sözleşme teorisi. 

 

ABSTRACT 

The idea of a reasonable minimum entitlement to health care, which is the subject of this paper, 

appears in some recent political and philosophical debates on health care. The disagreement on the 

subject is gathered in two questions, to simplify. How can the right to a minimum level of health 

care be justified? And what might be included in the reasonable minimum content of the right? 

Different theories of (distributive) justice on the matter may give different answers to both the 

question ‘What includes a reasonable minimum?’ and the question ‘Is there a reasonable minimum 

right?’. 

The way in which the content of the reasonable minimum is determined depends on the way in 

which the nature and importance of health care needs are described. This requires us to have some 

additional medical knowledge, which is often in flux in a technical sense. In addition to the obvious 

difficulty this poses, there is another difficulty in justifying and determining the content of the 

reasonable minimum right to health. This means that ensuring a significant level of health for all 

cannot be within the realm of social and financial control, because in conditions of scarcity the total 

social expenditure on health will have to be constrained by the need to allocate resources for other 

public services. In addition, it will also be necessary to take into account the special circumstances 

and needs of some special social groups, such as children under state protection, the elderly, 

prisoners in prisons, soldiers, people who have been specially affected by the consequences of 

certain events such as the Chernobyl Disaster, children suffering from exceptional diseases such as 

down syndrome, etc. 

In addition to the difficulty created by this factual situation, the complex and controversial nature 

of the ‘concept of right’ appears as another compelling source. However, although the concept of 

right is complex and controversial, it may be sufficient for us to analyze the content of the concept 

of right, the protection of the right, the effect of the right and the subjects of the right, starting from 

a partial draft of the concept: 

To say that a person A has a right to X is, first of all, to say that A is entitled to X or that X belongs 

to him. This is not equivalent to saying that if A is given X, it will be a good thing, or even morally 

good, or that X is wanted or desired by A. Because rights express stronger demands than such desires 

or demands. It is also recognized that valid claims, at least as far as fundamental rights are 

concerned, may be supported by sanctions, including coercion, if necessary. 

In addition, some rights theorists have emphasized another feature of rights—or at least fundamental 

rights—that valid right claims invalidate any recourse to what maximizes utility, whether it is a 

beneficiary's benefit or a social benefit. In other words, if A has a right over X, then the fact that 

violating A's right will maximize total utility, or even A's utility, is not in itself a sufficient reason 
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to violate it. 

Finally, a universal (or general) right is a right that applies to all persons, not just to particular 

individuals or classes, because of their participation in specific actions, relationships, or agreements. 

The priorities given to the factual challenges in question and the differences in normative 

justification inherent in the analysis of the concept of rights have led to the emergence of different 

approaches to justice on the right to a reasonable minimum of health care, the details of which will 

be outlined in this paper. The main of these approaches are: libertarianism, which rejects such a 

right, utilitarianism, which bases its legitimacy on the basis of benefit to be obtained, views that 

accept that there can be a reasonable minimum right to health care as a right arising from the 

approach of John Rawls, who created a special kind of ideal social contract theory, theories 

suggesting that the right must exist for the principle of equal opportunity to become meaningful, 

and finally, following a different strategy, opinions that do not base a reasonable minimum health 

care right on a single argument. The purpose of this paper is to examine the different approaches 

mentioned and to make an assessment of the right to a reasonable minimum of health care. 

Keywords: Right to reasonable minimum health care, reasonable minimum content, concept of 

rights, theories of justice, utilitarianism, equal opportunity, social contract theory. 
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ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİMİ VE BELGE YÖNETİMİNİN ÇALIŞAN 

VERİMLİLİĞİNE ETKİSİ 

EFFECT OF ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT AND DOCUMENT 

MANAGEMENT ON EMPLOYEE PRODUCTIVITY 

Dr. Nuran VARIŞLI 

Sosyal Güvenlik Kurumu, Balgat, Ankara 

ORCID NO: 0000-0002-0657-756X 

 

ÖZET 

Rekabet koşullarının artmasıyla beraber yönetim sistemleri ehemmiyet kazanmıştır. 

İşletmelerin stratejik yönetim anlayışı vazgeçilmesi durumuna gelmiştir. Stratejik yönetimin en 

mühim konularından biri işletmelerin yıllar içerisinde yetkilikler ve kazandığı tecrübeleri 

bireylerden çok işletmeye mal etmesidir. Teknolojinin gelişmesi ile beraber yönetim araçları  

sayılarının fazlalaşması işletmelerde elektronik doküman yönetimi ve belge yönetimi 

uygulanmaya başlamıştır. Dijital çağ bilgiye dayalı olarak çalışanlar bakımından iş akışlarında 

önemli değişikliklere yol açmıştır. İnternet gibi küresel ağlardaki gelişimle beraber var olan 

bilgide aşırı ölçüde bir artış söz konusu olmuştur. Bilgi çokluğunun içerisinde kaybolmadan 

doğru bilgiye ulaşabilen işletmeler başarılı olmuştur. Bilgi ekonomisine ve bilgi toplumuna 

doğru yönelen bir dünyada, işletmeler, bilim ve teknolojideki gelişme sürecini dikkatli bir 

biçimde takip ederek, fırsatlardan yararlanıp olası tehlikelere karşı kendilerini koruyabilir bir 

duruma gelebilirler. İşletmelerin en mühim kaynaklarından birisi olan bilgi ve kayıt altına 

alınmış bilgi kaynağı olan dokümanlar; etkili bir biçimde, fırsatlara açık, güvenli ve net bir 

yolla toplanmalı, analiz edilmeli, iletilmeli ve saklanmalıdır. Teknolojik gelişmeler kapsamında 

bu işlemleri kolaylıkla gerçekleştirebilmenin yolu, elektronik doküman yönetimi ve belge 

yönetiminden geçmektedir. Bu çalışmada, işletmeler arasında iş akış süreçlerinde önemli bir 

değişiklik yaratan elektronik doküman yönetimiyle belge yönetiminin işletme çalışanlarının 

verimliliğinde nasıl bir değişim olduğunu amaçlamaktadır. Literatürde kabul görmüş bilimsel 

incelemeler kapsamında; doküman yönetimi, belge yönetimi çalışmaları üzerinde durularak, 

özellikleri, faydaları ve çalışan verimliliğine etkisi konusunda bilgi verilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Doküman. Belge, Elektronik Doküman, Belge Yönetimi, Çalışan 

Verimliliği. 

 

ABSTRACT 

With the increase in competition conditions, management systems have gained importance. The 

strategic management approach of businesses has come to a state of abandonment. One of the 

most important issues of strategic management is that businesses attribute their competencies 

and experiences over the years to businesses rather than individuals. With the development of 

technology, the number of management tools has increased and electronic document 

management and document management have begun to be applied in enterprises. The digital 

age has led to significant changes in workflows for employees based on knowledge. With the 

development of global networks such as the Internet, there has been an enormous increase in 

existing knowledge. Businesses that can reach the right information without getting lost in the 

abundance of information have been successful. In a world that is moving towards the 

knowledge economy and information society, businesses can be in a position to take advantage 

of the opportunities and protect themselves against possible dangers by carefully following the 
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development process in science and technology. Information, which is one of the most 

important sources of enterprises, and documents, which are recorded information sources, must 

be collected, analyzed, communicated and stored effectively, in an open, secure and clear way. 

Within the scope of technological developments, the way to easily perform these transactions 

is through electronic document management and document management. In this study, it is 

aimed to see how electronic document management and document management change the 

productivity of business employees, which creates a significant change in workflow processes 

between businesses. Within the scope of scientific studies accepted in the literature; document 

management, with emphasis on document management studies, information is given on its 

features, benefits and impact on employee productivity. 

Keywords: Document, Electronic Document, Document Management, Employee 

Productivity. 
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ÖZET 

Sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınmanın gerçekleştirilmesinde sürekli yenilik 

kavramı büyük önem kazanmaktadır. Üretim sistemlerinin yenilikçi anlayışla geliştirilmesi 

verimliliğin, ekonomik büyümenin ve refah düzeyinin artmasının en önemli anahtarıdır. 

AR‐GE harcamalarının artışı, işletmelerin büyüyerek dış dünya ile daha fazla rekabet 

edilebilmesini mümkün kılmaktadır. Günümüzde işletmelerin yoğun rekabet ortamı içinde 

faaliyetlerini devem ettirebilmek ve piyasada kalıcı olabilmek için sürekli yenilik arayışında 

olmaları gerekmektedir. Yenilik uzun dönemde refahın ve verimliliğin artmasını sağlayacak, 

bu da ekonomik büyümeyi gerçekleştirecektir.  

Ülkeler arasındaki gelişmişlik farkları hem iktisatçıların hem de politika belirleyicilerin en 

önemli ilgi alanını oluşturmuştur. Ekonomik büyüme oranları ülkelerin gelişmişlik 

seviyesini gösteren en önemli ölçütlerden birisidir. Dolayısıyla, ekonomik büyüme oranları 

yüksek olan ülkelerin, bu gelişmeyi nasıl sağladıkları ve bu büyümenin sürdürülebilirliğinin 

nasıl sağlanacağı büyük önem taşımaktadır. Dünya ekonomisindeki gelişmeler ve ülkelerin 

birbiriyle artan rekabeti, ekonomik büyümenin belirleyicilerini de etkilemiştir.  

Bu çalışmada Türkiye’de AR-GE yatırım harcamalarının ekonomik büyümeye olan etkisini 

incelemek amacıyla, 2000-2021 dönemine ait AR-GE harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi 

Hasıla içerisindeki etkisi incelenmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: AR-GE,AR-GE Harcamaları, Ekonomik Büyüme 

 

ABSTRACT 

The concept of continuous innovation gains great importance in the realization of sustainable 

economic growth and development. Developing production systems with an innovative 

approach is the most important key to increasing productivity, economic growth and welfare. 

The increase in R&D expenditures makes it possible for businesses to grow and compete 

more with the outside world. Today, businesses need to be constantly in search of innovation 

in order to continue their activities in an intense competitive environment and to be 

permanent in the market. 

Development differences between countries have been the most important area of interest 

for both economists and policy makers. Economic growth rates are one of the most important 

criteria that show the development level of countries. Therefore, how countries with high 

economic growth rates achieve this development and how to ensure the sustainability of this 
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growth are of great importance. Developments in the world economy and increasing 

competition between countries have also affected the determinants of economic growth. 

In this study, in order to examine the effect of R&D investment expenditures on economic 

growth in Turkey, the effect of R&D expenditures on Gross Domestic Product for the period 

of 2000-2021 will be examined. 

Keywords: R&D, R&D Expenditures, Economic Growth 
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ÖZET 

Özellikle 1950’li yıllardan bu yana artan kentleşmeyle birlikte toplumsal ihtiyaçların giderek 

arttığı görülmekte ve sosyal devlet anlayışının da bir yansıması olarak devletlerin üstlenmiş 

olduğu görevler giderek artmakta ve çeşitlilik kazanmaktadır. Bu nedenle kamu ekonomik 

faaliyetleri genişlemekte ve maliye politikalarının önemi de giderek artmaktadır.  

Mali Aldanma, vergi mükelleflerinin ve vatandaşların devletin kendilerine sunmuş olduğu bazı 

mal ve hizmetlerin kendilerine olan maliyetini tam ve doğru olarak hesaplayamadıkları için 

sınırsız ve gereksiz sayılabilecek mal ve hizmetlere taleplerinin sürekli artmasını, vergi gelirleri 

olmadan yapılan kamu harcamalarının mükellefler ve vatandaşlar tarafından vergi ya da 

borçlanma yükünü hesaba katmadıklarından dolayı siyasi idareden memnuniyetlerini arttıracak, 

ancak sonuçta tüm toplumu olumsuz etkileyen uzun vadeli büyük ekonomik sorunlar ortaya 

çıkacaktır. Mali aldanma politik yönden de olumsuzluklara neden olacak, bilinçsiz seçmenlerin 

siyasal tercihlerini de etkileyerek normal şartlarda onaylanmayacak olan ve kamu maliyesini 

olumsuz etkileyecek politikaları uygulayacak olan partilerin iktidar olabilmesinin önünü açmış 

olacaktır.  

Bu çalışmada, kamu harcamaları politikasının etkin ve verimli şekilde yürütülmesinin önemi 

üzerinde durulacak ve mali aldanma kapsamında vergi aldanması, harcama aldanması ve borç 

aldanması kavramlarının açıklaması yapılarak mali aldanmanın olumsuz sonuçları üzerinde 

durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kamu Harcamaları, Mali Aldanma, Vergi Aldanması 

 

ABSTRACT 

Especially since the 1950s, with the increasing urbanization, it is seen that the social needs are 

increasing gradually and as a reflection of the social state understanding, the duties undertaken 

by the states are gradually increasing and gaining diversity. For this reason, public economic 

activities are expanding and the importance of fiscal policies is gradually increasing 

Fiscal Deception means that taxpayers' and citizens' demands for unlimited and unnecessary 

goods and services, as they cannot fully and accurately calculate the cost of some goods and 

services offered to them by the state, cause the constant increase in their demands for goods 

and services, and the burden of taxation or borrowing by the taxpayers and citizens of public 

expenditures made without tax revenues. will increase their satisfaction with the political 

administration because they do not take them into account, but as a result, big long-term 

economic problems will arise that negatively affect the whole society. Fiscal deception will also 
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cause negativities in terms of politics, will also affect the political preferences of unconscious 

voters, paving the way for parties that will not be approved under normal conditions and that 

will implement policies that will negatively affect public finances. 

In this study, the importance of effective and efficient execution of public expenditures policy 

will be emphasized and the negative consequences of fiscal deception will be emphasized by 

explaining the concepts of tax deception, expenditure deception and debt deception within the 

scope of fiscal deception. 

Keywords: Public Expenditures, Fiscal Deception, Tax Deception 
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ÖZET 

Marka, bir işletmenin mal veya hizmetlerini, diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden 

ayırmaya yarayan işaretlere verilen addır. Markanın marka sahibine sağladığı korumalar, 

markanın tescili ile kazanılır. Tescil ile kazanılan marka hakkı ve bunun hak sahibine sağladığı 

yararlar, kötüniyetli üçüncü kişiler tarafından markanın kötüniyetli şekilde tescili ile bertaraf 

edilmeye çalışılabilmektedir. Marka sahibinin markasını tescil ederken, markanın kullanılış 

amacı ve fonksiyonlarına aykırı şekilde, iyiniyetli üçüncü kişileri baskı altında tutma, onlara 

şantaj yapma veya engelleme amacı gütmesi gibi hallerde, kötüniyetli marka tescilinden söz 

edilmektedir.  

Mevzuatta, marka hukuku anlamında kötüniyet kavramı net bir şekilde tanımlanmamış 

olduğundan dolayı, kavram doktrin ve uygulamada farklı şekillerde ifade edilmeye çalışılmıştır. 

Her halükarda kötüniyet kavramı, TMK başlangıç hükümlerinde yer alan dürüstlük kuralı ve 

hakkın kötüye kullanılması yasağı çerçevesinde ele alınmalıdır. Çalışmamızda, bir tescil engeli 

ve hükümsüzlük sebebi olarak düzenlenmiş olan kötüniyetli tescil, doktrin ve yargı kararları 

çerçevesinde açıklanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda kötüniyetin somut olay bakımından var 

olup olmadığının tespit edilmesine yarayan çeşitli kriterler üzerinde durulmuştır. Bu kriterler 

arasında, kullanma niyeti olmamasına karşın rakiplerinin kullanımını engelleme kasdıyla marka 

tescil ettirmek, tescil edilen marka kapsamını ticari hayatın olağan olarak gerektirdiği kapsama 

nazaran çok daha geniş tutarak tescil başvurusunda bulunmak, izin veya onay almaksızın bir 

kimsenin imaj veya isminin marka olarak tescil ettirilmesi, iltibas yaratmak suretiyle bir 

markanın engellenmeye çalışılması sayılmaktadır.  

Kötüniyetli tescilin yaptırımı, marka tescil başvurusu aşamasında nisbi ret sebebi olması yahut 

hükümsüzlük davası yoluyla markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi olurken, 

hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde iş bu kararın sonuçları geçmişe etkili olacağından, 

gerçekte var olmayan, kötüniyetli olarak tescil ettirilen bir hak iddiası ile neden olunan 

zararların tazmini şeklinde karşımıza çıkmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Marka, Kötüniyetli Tescil, Hükümsüzlük Davası.  

 

ABSTRACT 

A trademark is an advertisement given to a product or service, to signs that benefit from its 

services for use goods. The protections provided by the trademark to the trademark owner are 

gained with the registration of the trademark. The trademark right gained by registration and 

the benefits it provides to the right owner can be tried to be eliminated by malicious third parties 

by registering the trademark in bad faith. In cases where the trademark owner tries to suppress 

third parties, blackmail or prevent in good faith, contrary to the purpose and functions of the 

trademark, a malicious trademark registration is mentioned. 

Since the concept of bad faith in the meaning of trademark law is not clearly defined in the 

legislation, the concept has been tried to be expressed in different ways in doctrine and practice. 

In any case, the concept of bad faith should be handled within the framework of the honesty 
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rule and the prohibition of abuse of right in the initial provisions of the TMK. In our study, 

malicious registration, which is regulated as a registration obstacle and invalidity reason, is tried 

to be explained within the framework of doctrine and judicial decisions. In this context, various 

criteria have been focused on to determine whether bad faith exists in terms of concrete events. 

Among these criteria, registration of a trademark with the intention of preventing the use of its 

competitors (although there is no intention to use it), to apply for registration by keeping the 

scope of the registered trademark much wider than the scope normally required by commercial 

life, registering a person's image or name as a trademark without obtaining permission or 

approval, trying to prevent a brand by creating confusion is counted. 

The sanction of malicious registration is the reason for refusal at the stage of trademark 

registration application or the decision to invalidate the trademark through an invalidation 

lawsuit. 

If it is decided to be null and void at the end of the lawsuit, the consequences of this decision 

have a retroactive effect. This requires compensation for the damages caused by the registration 

made in bad faith based on a right or interest that does not actually exist. 

Keywords: Trademark, Malicious Registration, Invalidation Case. 
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ÖZET 

Dünya varoluşundan bu yana milletler ve devletler arasında sürekli bir hâkimiyet mücadelesine 

sahne olmuştur. Bu mücadele kimi zaman konvansiyonel savaş metotlarıyla kimi zaman da 

kültürel ve ideolojik silahlarla olmuştur. Bir başka ifade ile yay ve mızrakla başlayan bu 

mücadeleler modern çağda teknolojik silahların yanı sıra “algı yönetimiyle” devam etmektedir. 

Algı yönetimi, işitsel-görsel-ritmik sanatların potansiyeliyle kendinden olmayanı kendisine 

göre yorumlama ve yönlendirme imkânı vermiştir. Modern çağın en önemli ideolojik 

potansiyellerinden biri de hiç kuşkusuz ki ritmik sanat türü sinemadır. Yedinci sanat olarak da 

isimlendirilen sinema, son zamanlarda görsel medyada ve yazılı medyada sıkça ele alınan  

İslamafobi’yi etkili bir şekilde işlediğini görmekteyiz. Bu bağlamda İslamafobi en genel 

ifadeyle Müslümanlardan ve İslamiyet’ten duyulan korku ve endişe şeklinde tarif edilebilir. 

Genel ifade bu olsa da gerçekteki amacı İslam’a ve Müslümanlara karşı duyulan korkunun 

yanında kitlelere İslam ve Müslüman nefretini de körükleme amacı gütmektedir. Sinema, işitsel 

ve görsel özellikleriyle birey ve kitlelerin algılarını yönlendirmede en etkin ideolojik ve 

propaganda aygıtlarının başında yer almaktadır. Bu nedenle ülkemizde de çokça kullanılan kitle 

iletişim araçlarından biri olmasına rağmen İslamafobi’yle Türk Sineması arasındaki ilişkiyi 

ortaya koyan akademik çalışma neredeyse bulunmamaktadır. Bu çalışmada Türk Sinemasında 

İslamafobi’nin nasıl işlendiği ele alınmaya çalışılmış ve nitel araştırma tekniklerinden içerik 

analizi ve göstergebilim yöntemlerinden yararlanılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre, Türk 

sinemasında İslamafobi’yi körüklemek adına İslami değerlerin ve sembollerin olumsuz 

çağrışımlar çerçevesinde kullanılarak manipüle edildiği tespit edilmiş, dini değerlerin sistemli 

ve organize bir şekilde tahkir edildiği saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türk Sineması, İslamafobi, İslam, Self Oryantalizm 

 

ABSTRACT 

The world has been the scene of a constant struggle for dominance between nations and states 

since its existence. This struggle was sometimes with conventional war methods and sometimes 

with cultural and ideological weapons. In other words, these struggles, which started with the 

bow and spear, continue with "perception management" in addition to technological weapons 

in the modern age. In this context, Islamophobia can be described in the most general terms as 

fear and anxiety about Muslims and Islam. Although this is the general statement, its real 

purpose is to incite the hatred of Islam and Muslims, as well as the fear of Islam and Muslims. 

Cinema is one of the most effective ideological and propaganda devices in directing the 

perceptions of individuals and masses with its auditory and visual features. For this reason, 
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although it is one of the most widely used mass media in our country, there is almost no 

academic study that reveals the relationship between Islamophobia and Turkish Cinema. In this 

study, it has been tried to deal with how Islamophobia is handled in Turkish Cinema and 

qualitative research techniques, content analysis and semiotics methods have been used. 

According to the findings of the study, it was determined that Islamic values and symbols were 

manipulated by using negative connotations in order to incite Islamophobia in Turkish cinema, 

and it was determined that religious values were insulted in a systematic and organized way. 

Keywords: Turkish Cinema, Islamophobia, Islam, Self Orientalism 
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ÖZET 

1990 yıllarda hayatımıza hızlı bir şekilde giren teknoloij odaklı iletişim aracı olan internet ve 

bilgisayarlar, siyaset, ekonomi kültürel ve daha birçok alanda değişikliklere / yeniliklere neden 

olmuştur. Bunlardan en önemlilerinden biri habercilik pratiklerindeki değişim olmuştur. 

Teknolojinin ilerlemesiyle haber kaynakları sayısız bir hal alarak çeşitlenmiş, bağamsız haber 

portallarının yanısıra birçok haber sitesi, bazı önemli video platformlarında da haber kanalları 

kurulmuştur. Teknolojinin gelişimi elbette sadece bunlardan ibaret olmamıştır. Yeni bir 

habercilik anlayışı olarak hayatımıza giren internet gazeteciliği, içerisinde avantajlar ve 

dezavantajlar barındırmaktadır. Bir yandan yeni medya ekseninde habere hızlı erişim kolaylığı 

sağlanmasına karşın oluşturulan içeriklerin doğruluğu konusunda şüpheleri de beraberinde 

getirmiştir. Fakat insanlara çok çeşitli içerikler sunarak sadece Türkiye’de değil dünyanın her 

yerindeki haber ve gelişmelere erişimi kolaylaştırmıştır. Bununla birlikte eski yıllara nazaran 

kullanılan kameralar, teknikler ve cihazların birçoğu bu yeni dönemle birlikte değişime 

uğramıştır. Bu tekniklerden en yenisi son dönemde karşımıza neredeyse her haberde çıkan 

drone çekimleri olmuştur. Geçmişte haber için maliyeti yüksek olan helikopterler, balonlar gibi 

araçlar kullanılırken bugün maliyeti çok daha düşük olan dronelar tercih edilmektedir. Bu 

çalışmada haberciliğin geçmişten günümüze olan değişimleri ile birlikte kullanılan yeni çekim 

tekniklerinden biri olan drone haberciliğinin habercilik sektöründeki yeri ve önemi araştırmaya 

tabi tutulmuştur. Bu doğrultuda çeşitli haber kanalları ve o kanallara ait internet haber siteleri 

incelenmiştir. Çalışmanın en önemli sonuçlarıdan biri olarak habercilikteki bu inovasyon 

sayesinde yeni çekim teknikleri ve internet haberciliği dolayımında hem haberciler açısından 

kolaylıkların sağlandığı hem de birey toplumların bilgiye hem daha hızlı hem de görsel olarak 

çok daha etkili bir şekilde ulaştığı söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: haber, yeni medya, drone, internet, internet haberciliği 

ABSTRACT 

The internet and computers, which are technology-oriented communication tools that quickly 

entered our lives in the 1990s, have caused changes / innovations in politics, economy, cultural 

and many other areas. One of the most important of these has been the change in journalism 

practices. Taking numerous news sources have diversified a state with the advancement of 

technology, many news sites as well as the Independent news portal, the news channel has been 

established in some of the major video platforms. Of course, the development of technology 

has not been limited to these. Internet journalism, which has entered our lives as a new 

journalism understanding, has advantages and disadvantages. On the one hand, despite the ease 
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of access to news on the axis of the new media, it also brought doubts about the accuracy of the 

content created. But by offering a wide variety of content to people, it has facilitated access to 

news and developments not only in Turkey but all over the world. However, many of the 

cameras, techniques and devices used in comparison to previous years have changed with this 

new era. The most recent of these techniques has been the drone footage, which has appeared 

in almost every news recently. In the past, high-cost vehicles such as helicopters and balloons 

were used for news, but today, much lower cost drones are preferred. In this study, the place 

and importance of drone journalism, which is one of the new shooting techniques used with the 

changes of journalism from the past to the present, in the journalism sector has been researched. 

In this direction, various news channels and internet news sites belonging to those channels 

were examined. As one of the most important results of the study, it can be said that thanks to 

this innovation in journalism, new shooting techniques and internet journalism provide 

convenience for both journalists and individual societies reach information both faster and 

visually in a much more effective way. 

Keywords: news, new media, drone, internet, internet journalism 
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ÖZET 

Hava kirliliği, insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle tüm dünyada artan bir endişe 

kaynağıdır. Havada partikül madde (PM), toz parçacıkları ve farklı gaz kirleticileri vardır. Bu 

kirleticiler hem açık, hem de kapalı alanlarda havanın kirletilmesine neden olmaktadırlar. Bu 

kirliliği önlemek ve kirlilikten kaynaklanan hastalık ve ölümleri minimuma indirmek için 

başvurulan en etkili yollardan biri de hava filtreleridir. Hava filtreleri bir çok farklı 

malzamelerden üretilmektedir, ama bunlar arasında elektrospun polimer lif bazlı filtreler sahip 

olduğu avantajlar nedeniyle daha fazla dikkat çekmektedirler. Bu çalışmada yüksek 

antibakteriyel mekanik ve filtrasyon özelliklerine sahip ortam hava filtresi üretmeyi hedefledik. 

Hava filtresi 3 katmandan oluşmaktadır ve bu katmanlarda biyolojik yenilenebilir, doğal 

malzemeler kullanılmaktadır. Filtrenin ilk ve son katmanında yüksek antibakteriyel özellikleri 

ile bilinen Kitosan ve yüksek mekanik özelliklere sahip olan PVA (Polivinil Alkol) 

kullanılmıştır. Orta katmanda ise yenilenebilir, doğa dostu olan bir diğer malzeme Selüloz 

Asetat ile PVA polimeri kullanmıştır. İlk ve son katmanda antibakteriyel özellikleri yüksek olan 

Kitosan biyopolimerinin kullanılması bakteri oranının minimuma indirilmesine neden 

olacaktır. Polimer ve biyopolimerlerden nanolif üretmek amacıyla Elektroeğirme yöntemi 

kullanılmıştır. Elektroeğirme yöntemi ile PVA@CS ve PVA@CA solüsyonlarından nanolifler 

ayrı ayrı çekilmiştir. Üretilen 3 katmanlı nanolif hava filtresinin özellikleri: düzgün morfolojiye 

sahip, boncuk yapısı içermeyen, pürüzsüz nanofiberlerden oluşması, nanofiber çapının 100-500 

nm aralıkta olması, ultra ince kalınlık (yaklaşık 0,62 µm) ve süper hafif ağırlıkta olması, 3 

tabakalı kompozit polimer yapısı sayesinde, sağlam mekanik özellikler sergilemesi, gözenekli 

yapı sayesinde üstün hava geçirgenliği performansı sergilemesi ve 300-500 nm ultra ince NaCl 

aerosol partiküllerini ortadan kaldırmak için, en düşük hava direnci ile üstün verimlilik (%99,99 

üzerinde) sağlamasıdır.  

Projenin hayata geçirilmesindeki desteğinden dolayı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel 

Araştıma Projeleri Koordinasyon Birimi’ne (21/121/01/1/1 no'lu proje) teşekkür ederiz. 

Anahtar Kelimeler: Elektrostatik Eğirme, Nanofiber, Hava Filtresi 
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ABSTRACT 

Air pollution causes an increase of concern because of its negative effects on human health. 

There are particular matter (PM), dust particles, and gaseous pollutants in the air. These 

pollutants cause pollution of indoor and exdoor air. One of the best ways to prevent air pollution 

and decrease diseases and deaths caused by air pollution is air filters. Various materials can be 

used in air filter production, but because of many advantages, polymer-based electrospun fibers 

attract more attention. Our aim in this project is to create an indoor air filter with high 

antibacterial, mechanical, and air filtration properties. The air filter to be produced will consist 

of 3 layers, and biological renewable and natural materials will be used in these layers. 

Chitosan, known for its high antibacterial properties, and PVA (Polyvinyl Alcohol) with high 

mechanical properties will be used in the first and last layer of the filter. In the middle layer, 

another renewable, environmentally friendly material, Cellulose Acetate, and PVA polymer 

will be used. The use of Chitosan biopolymer with high antibacterial properties in the first and 

last layer will cause the bacterial rate to be minimized. The electrospinning method will be used 

to produce nanofibers from polymers and biopolymers. Nanofibers will be drawn from 

PVA@CS and PVA@CA solutions drawn into a single syringe. During the experiment, 

parameters such as distance, voltage, and flow rate will be decided. These parameters were used 

in the preliminary trials: PVA/CS ( 17 cm, 17.4 kV and 0.7 mL/h) and PVA/CA (16.5 cm, 13.2 

kV and 0.37 mL/h). Expected features from the 3-layer nanofiber air filter to be produced: 

obtaining smooth nanofibers with uniform morphology and no bead structure, nanofiber 

diameter in the range of 100-300 nm, pore size in nanometers, ultra-thin thickness (approx. 0.62 

µm) and super lightweight, thanks to its 3-layer composite polymer structure, an exhibition of 

robust mechanical properties (tensile strength higher than 9.80 MPa), excellent air permeability 

(at a flow rate of about 700 mm/sec) performance thanks to its porous structure, and superior 

efficiency (above 99.99%) with the lowest air resistance (100-160 Pa) to remove 300-500 nm 

ultra-fine NaCl aerosol particles. 

This project is financially supported by Muğla Sıtkı Koçman University Scientific Research 

Projects Coordination Unit (Project No: BAP/21/121/01/1/1) 

Keywords: Elektrospinning, Nanofiber, Air Filter 
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ÖZET 

Son yıllarda doku mühendisliğinde nanoteknolojik yaklaşımların kullanılması ile ivme kazanan 

gelişmeler, özellikle biyomedikal alanda kendini göstermiştir. Birçok nanoteknolojik üretim 

yöntemiyle doğal ve sentetik polimerler ile bunların karışımlardan hazırlanan nanofibril yapılar 

doku iskeleleri, ilaç taşıyıcı sistemler ve yara-yanık örtü malzemeleri olarak günümüzde 

kullanılmaktadır. Bu polimerlerden biri olan polivinil alkol (PVA); biyobozunur, biyouyumlu, 

kompleks saflaştırma prosesleri gerektirmeyen, toksik olmayan ve yarı kristalin özellik 

gösteren bir polyesterdir. Bu özelliklerine ek olarak kolaylıkla elektrostatik eğrilebilirliği 

sayesinde, günümüzde doku mühendisliği uygulamalarında önemli bir yere sahiptir. Kitosan 

(CS) [poly-(b-1/4)-2-amino-2-deoksi-D- glikopiranoz], deniz kabukluları ve bazı mantarların 

hücre duvarlarında bulunan Kitin’in alkali ortamda kısmen ya da tamamen deasetilasyona tabi 

tutulması ile elde edilen ve polikatyonik özellik taşıyan bir biyopolimerdir. Birçok araştırmacı, 

kitosanın taşımış olduğu biyouyumluluk, biyobozunurluk, toksik olmama, hücre tutunması ve 

çoğalmasına olanak sağlama, antimikrobiyal etkinlik ve yaraların hızlı iyileşmesine katkı 

sağlama gibi özelliklerinden dolayı biyotıp ile ilgili uygulamalarda sıklıkla tercih edildiğini 

belirtmiştir. Bununla birlikte Kitosan toz, jel, köpük, film, lif ve iplik halinde üretilerek birçok 

alanda değişik formlarda kullanılabilmektedir. Propolis yüklü PVA/CS nanofiber yapılardan 

propolisin in-vitro salım karakteristiğinin incelenmesinde tam daldırma yönteminden 

yararlanılmıştır. Lizozim içeren PBS çözeltilerinde bekletilen bu nanofiber yapıların, 14 gün 

süreyle günlük kütlesel azalımlarından yola çıkılarak degredasyon profilleri oluşturulmuştur. 

Ayrıca yara-yanık örtü materyalinin taşıması gereken özelliklerden biri olan iyi hidrasyon 

kapasitesinin belirlenmesi amacıyla, bu nanofibriler yapıların şişme çalışmaları yapılmıştır. 

Elde edilen liflerin morfolojik özellikleri, polimer çözeltilerinin fizikokimyasal özellikleriyle 

karşılaştırılarak analiz edilmiştir. Üretilen liflerin her bir türüne temas açısı testi yapılarak, 

yapılan katkıların lif hidrofilliğini ne yönde etkilediği gözlenmiştir. Belirlenen bir dizi lif 

grubuna DSC analizi yapıldıktan sonra aynı lif grubunun antimikrobiyal performansı hem 

kalitatif hem de kantitatif yöntemlerle incelenmiştir. Yapılan bu çalışmalar sonucu, hazırlanan 

%5 (w/v) propolis yüklü PVA/CS nanofiberlerin yara-yanık örtü materyali olarak doku 

rejenerasyonunda iyi bir potansiyele sahip olacağı düşünülmektedir. 
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ABSTRACT 

In recent years, developments that have gained momentum with the use of nanotechnological 

approaches in tissue engineering have shown themselves especially in the field of biomedicine. 

Natural and synthetic polymers and nanofibrillar structures prepared from their mixtures with 

many nanotechnological production methods are used as tissue scaffolds, drug delivery systems 

and wound-burn dressing materials. One of these polymers, polyvinyl alcohol (PVA); It is a 

biodegradable, biocompatible, non-toxic, semi-crystalline polyester that does not require 

complex purification processes. In addition to these features, it has an important place in tissue 

engineering applications thanks to its easy electrostatic spinnability. Chitosan (CS) [poly-(b-

1/4)-2-amino-2-deoxy-D-glucopyranose] is obtained by partial or complete deacetylation of 

Chitin, which is found in the cell walls of shellfish and some fungi, in an alkaline environment. 

It is a polycationic biopolymer. Many researchers stated that Chitosan is frequently preferred 

in biomedicine applications due to its features such as biocompatibility, biodegradability, non-

toxicity, cell adhesion and proliferation, antimicrobial activity and contributing to rapid healing 

of wounds. However, Chitosan can be produced in powder, gel, foam, film, fiber and yarn form 

and used in different forms in many fields. Full immersion method will be used to investigate 

the in vitro release characteristics of propolis from PVA/CS nanofibrillar structures loaded with 

propolis. Degradation profiles of these nanofibrillar structures, which are kept in PBS solutions 

containing lysozyme, will be created based on their daily mass decrease for 14 days. In addition, 

swelling studies of these nanofibrillar structures were carried out in order to determine the good 

hydration capacity, which is one of the properties that the wound-burn dressing material should 

have. The morphological properties of the obtained fibers were analyzed by comparing them 

with the physicochemical properties of the polymer solutions. The contact angle test was 

performed on each type of fiber produced, and it was observed how the additives affected the 

fiber hydrophilicity. After DSC analysis was performed on a specified set of fiber groups, the 

antimicrobial performance of the same fiber group was examined by both qualitative and 

quantitative methods. As a result of these studies, it is thought that the prepared 5% (w/v) 

propolis loaded PVA/CS nanofibers will have a good potential in tissue regeneration as a 

wound-burn dressing material. 

This project is financially supported by Muğla Sıtkı Koçman University Scientific Research 

Projects Coordination Unit (Project No: BAP/21/121/01/1/1) 

Keywords: Elektrospinning, Nanofiber, Wound-Burn Dressing Material 
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