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Deizmin Uluhiyet ve Nübüvvet Anlayışı
Abdussamet YURTMAN
Özet
Deizm, Latincede “Tanrı” anlamına gelen “deus” kelimesinden türetilmiştir. Grekçeden “Tanrı”
anlamındaki “teos”tan gelmekte olup, teizm terimiyle aynı sözlük anlamına sahiptir. 16.
yüzyıldan sonra Hıristiyan dünyasında başlayan felsefi ve teolojik tartışmalardan sonra “teizm”
Ortodoks inancı savunanlar için, “deizm” ise geleneksel inançlardan sapanlar için kullanılmaya
başlandı.1
Deizm terimini ilk kullananlardan biri, Calvinci ilahiyatçı Pierre Viret’tir. “Instruction
Chrestienne” adlı eserinde kendilerini ateistlerden ayırmak için deist ismini kullanan bir grup
filozof ve edipten bahsetmiştir. Fakat bunların kim olduklarını eserinde zikretmemiştir. Bu
filozofları ve edipleri, Tanrı’ya ve Tanrı’nın alemi yarattığına inanmakla birlikte İsa Mesih’i ve
Hıristiyanlık doktrinlerini inkâr eden ateistler olarak suçlamıştır. Aynı şekilde Burton
“Anatomy of Melancholy(1621)” adlı eserinde ateistlerle beraber aynı kategoride
değerlendirilen deistlerden bahsetmektedir. Deizmin günümüzde kazandığı anlamı ile tarifi,
Dryden’in 1682 tarihli “Religio Laici” adlı şiirine yazdığı sunuş ile Samuel Johnson’un 1755’te
yayınladığı “Dictionary” adlı eserinde görülmektedir. Söz konusu iki metinde deizmin,
herhangi bir vahyedilmiş dine bağlı olmaksızın Tanrı'nın varlığını kabul etmek, bununla
beraber Tanrı’nın ilim ve irade gibi sıfatlarını reddetmek, böyle bir varlığın alemde tesirleri
gözlene veya tezahür eden hikmet ve inayetinin bulunmadığına inanmak, ahireti inkar, hususi
bir dine ait (Tanrı’nın varlığı dışındaki) bütün itikat esaslarını reddetmek anlamına geldiğini
belirtilmiştir.2 Tek bir çeşit deizm tanımı olmadığı gibi, tek tip deist de yoktur. Bir kısım deist
sadece Tanrı’nın varlığını kabul etmekle beraber diğer dini ilke ve esasları reddetmektedir.
Bununla beraber Tanrı'nın varlığını kabul etmekle beraber Tanrı’nın dünya üzerindeki ilahi
kontrolünü, bu dünyadan sonra bir yaşam olduğuna ve bu yaşamda iyiler için ödüllendirme ve
kötüler için ise cezalandırma olduğuna inana deistlerde bulunmaktadır.3Ayrıca, mucizenin
inkarına varan bir aklileştirme çabasıyla Hıristiyanlığı tabii din anlayışına yaklaştırma, kutsal
metinlerin doğruluğu konusunda ciddi şüphe ve yoğun eleştiri, din adamlarının ruhani
otoritesinin reddi, aklın tek başına Tanrı fikrine ulaşabileceği ve aklın tek başına kurtuluşu
sağlayan ahlak kaidelerini koyabileceği gibi çeşitli deist anlayışlarda mevcuttur.4
1

İslam Ansiklopedisi, Deizm Maddesi
İslam Ansiklopedisi, Deizm Maddesi
3
Volkan Gümüş, Deizm, s.62
4
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Anahtar Kelimeler: Deizm, nübüvvet, tanrı

Deism's Understanding of Divinity and Prophethood
Abdussamet YURTMAN
Abstract
Deism is derived from the Latin word "deus" meaning "God". It comes from the Greek "theos"
meaning "God" and has the same dictionary meaning as theism. After the philosophical and
theological debates that started in the Christian world after the 16th century, "theism" began to
be used for those who defended the Orthodox faith, and "deism" for those who deviated from
traditional beliefs.
One of the first to use the term deism was the Calvinist theologian Pierre Viret. In his work
“Instruction Chrestienne” he mentioned a group of philosophers and literati who used the name
deist to distinguish themselves from atheists. But he did not mention who they were in his work.
He accused these philosophers and writers as atheists who believed in God and that God created
the world, but denied Jesus Christ and Christian doctrines. Likewise, Burton talks about deists,
who are considered in the same category as atheists, in his work called "Anatomy of
Melancholy(1621)". The definition of deism with its current meaning is seen in Dryden's
presentation to his poem "Religio Laici" dated 1682 and in Samuel Johnson's "Dictionary"
published in 1755. In the two texts in question, deism means accepting the existence of God
regardless of any revealed religion, rejecting God's attributes such as knowledge and will,
believing that such a being has no wisdom and grace whose effects can be observed or
manifested in the world, denial of the Hereafter, It is stated that it means rejecting all creeds of
a religion (other than the existence of God). Just as there is no single definition of deism, there
is no single type of deist. While some deists only accept the existence of God, they reject other
religious principles and principles. However, while accepting the existence of God, there are
deists who believe that God's divine control over the world, that there is a life after this world,
and that there is reward for the good and punishment for the bad in this life. Moreover, with an
effort to rationalize Christianity, which amounts to the denial of miracles, there are deists. There
are various deist understandings such as approaching the understanding of the divine, serious
doubts and intense criticism about the accuracy of the holy texts, the rejection of the spiritual
authority of the clergy, the mind can reach the idea of God alone, and the mind alone can put
the moral rules that provide salvation.
Keywords : Deism, rophethood, god
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Sinemada Son Dönem Yenileşme Söylemi “Postmodern Sinema
Ali ŞAHİN
Doç. Dr. Ufuk UĞUR
Özet
Sinema ilk gösterimini gerçekleştirdiği günden beri biçemsel olarak hep bir değişim yaşamıştır.
İlk zamanlarda belge niteliği taşıyan görüntüler kendisini yinelemiş ve sonrası Melies’in,
sinemanın potansiyelinin daha fazla olduğunu düşünmesiyle, hikâyeci anlatımla filmlerini
şekillendirmiş, efektler kullanmış, giriş, gelişme ve sonuç bölümleri olan bir anlatım yolunu
tercih etmiştir. Melies bu biçem ve biçim özellikleriyle, sinemada klasik anlatının temelleri
attılmıştır. Sinema, Melies ile geleneksel tarzda Brecht’ci ve Aristotalesci anlatı yolunu bu
dönemden sonra uyguladığı görülmüştür. Bu klasik(geleneksel) anlatıyla izleyene bir afyon
etkisi yaratılmaya çalışılmış, izleyen kendisini, filme kaptırmış vaziyettedir. Melies’in yolunu
açtığı bu Brecht’ci tarz, izleyenin, döneminin sorunlarından bir kaçışı, bir rahatlama yaşamasını
sağlamıştır. Bu dönemden sonra 19. Yüzyılın önemli gelişmelerinden olan modernitenin,
topluma getirdiği olumsuz sayılabilecek göstergeleri, dile getirmek için modernitenin
karşısında modernizm kavramı oluşturuldu ve bu kavram işlevinde, modernist hareketler olan,
dışavurumculuk, ekspresyonizm, sürrealizm, vb. gibi yönelimlerle, sanatçılar anlatmak istediği
duygu ve düşüncelerini farklı formlarda (resim, heykel vb.) anlatma yoluna gitmiştir.
Modernizm diğer alanlarda etkisini gösterdiği gibi, sinema alanında da kendisini gösterdi ve
güzel sanatların içerisinde olması gereken işlevler sinema içerisine empoze edildi. Modernist
dönem sinemasında Yeni Gerçekcilik, Fransız Yeni dalga ile sanatçıların ruh ve duygu
durumları sinemasal düzlemde aktarılmaya çalışılmıştır. Modernizme bir başkaldırı,
modernizmin katılığına, kapalılığına karşıt bir yapı, yeni-yenilikçi bir yapı olan postmodern
dönem ortaya çıktı. Postmodern dönem yine sanatın diğer formlarında kendini
gerçekleştirdikten sonra sinema alanında da geç bir şekilde kendini gösterdi. Postmodern
sinemada, bir alışveriş, bir alıntılar kütlesi olarak, geçmiş ve şu anda kendinden parçalar
bulunur. Postmodern sinema geçmiş ve şimdiki zaman ile alışveriş içerisindedir. Bu dönemde
sinema, postmodernizmin içerinde bulunan, yeni ve yenilikçi tanımlama ve yorumlama
yöntemi

olan

metinlerarasılık-filmlerarasılık

ile

kendisini

gerçekleştirir.

Çalışma

metinlerarasılık-filmlerarasılık konusu hakkında literatürdeki bilgi eksikliğini gidermesi
açısından oluşturulmuştur. Gerekli görülen alanlarda kaynak toplanarak literatür taraması
yapılmış olup, çeşitli filmler ve bulgular ile çalışmam desteklenmeye çalışılmıştır.
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Anahtar Kelimeler: Postmodernizm, metinlerarasılık,sinema,filmlerarasılık.
Recent Renewal Discourse in Cinema “Postmodern Cinema”
Ali ŞAHİN
Doç. Dr. Ufuk UĞUR
Abstract
Cinema has always experienced a change in style since its first screening. At first, documentary
images echoed themselves, and then Melies, thinking that cinema has more potential, shaped
his films with storyteller narration, used effects, preferred a way of narration with introduction,
development and conclusion sections. Melies with these features of style and form, the
foundations of classical narrative in cinema have been laid. Cinema, Melies and the Brecht and
Aristotelian narrative path in the traditional style have been seen to apply after this period. With
this classical (traditional) narrative, an opium effect has been tried to be created for the viewer,
and the viewer has become immersed in the film. This Brechtian style, which Melies paved the
way for, allowed the viewer to experience an escape from the problems of his era, a relief. After
this period, the 19th The concept of modernism was created in order to express the negative
indicators that modernity, one of the important developments of the century, brings to society,
in the face of modernity, and in the function of this concept, expressionism, expressionism,
surrealism, etc., which are modernist movements, were created. with such orientations, artists
want to express their feelings and thoughts in different forms (painting, sculpture, etc.) he has
gone down the path of telling. As modernism has shown its influence in other fields, it has also
shown itself in the field of cinema, and the functions that should be in the fine arts have been
imposed in the cinema. In the cinema of the modernist period, New Realism, the French New
wave and the state of mind and emotions of artists were tried to be conveyed on the cinematic
plane. A rebellion against modernism, a structure opposed to the rigidity and closeness of
modernism, a new innovative structure, the postmodern period, has emerged. After the
postmodern period again realized itself in other forms of art, it also manifested itself in a late
way in the field of cinema. In postmodern cinema, as a shopping, a mass of quotations,
fragments of the past and the present are found. Postmodern cinema is engaged in shopping
with the past and the present. During this period, cinema realizes itself through intertextualityintertextuality, which is a new and innovative method of identification and interpretation
inherent in postmodernism. The study was created in order to eliminate the lack of information
in the literature on the topic of intertextuality-interfilmity. A literature review was conducted
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by collecting resources in the areas deemed necessary, and various films and findings were tried
to support my work.
Keywords: Postmodernism,intertextuality,cinema,interfilmity
Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinde Yabancı Anneler ve Çocuk
Anıl KÜÇÜKAY
Özet
Çocuk eğitimi açısından aile önemli bir kurumdur. İlk eğitimini aileden alan çocuk daha sonra
öğrendiklerini bu temel üzerine kurar. Özellikle anne, çocuğun ilk eğitiminde oldukça önemlidir.
Bu dönemde annenin tutum ve davranışları çocuğun kişilik gelişmini her yönden etkiler. Bu
açıdan anne tipi başta hikâyeler olmak üzere edebiyatımızda sıklıkla kullanılmıştır.
Türk edebiyatının en önemli hikâyecilerinden biri olan Ömer Seyfettin, hikâyelerinde toplumsal
konuları sıklıkla işlerken, hikâyelerinde her kesimden insana yer verir. Ömer Seyfettin’in
hikâyelerine konu ettiği toplumsal unsurlardan biri de annedir. Yazar anneyi hikâyelerinin
çoğunda kullanır. Annenin çocuk üzerindeki özellikle de çocuğun yetişmesinde, eğitiminde,
milli kimliğinin oluşmasında, kişilik ve benlik kavramlarının gelişmesinde, değer kavramının
farkına varmasındaki önemini vurgular. Bazı hikâyelerinde kendi annesine, bazı hikâyelerinde
ise yabancı annelere yer verir.
Ömer Seyfettin’in yabancı annelere yer verdiği hikâyelerde ilk göze çarpan husus, annelerin
olumsuz özelliklere sahip olması ve bu durumun bazı hikâyelerde çocukları olumsuz
etkilemesidir. Kimi hikâyelerde ise annelerin olumsuz nitelikleri çocuklara bir farkındalık
katarak onların olumlu davranışlar sergilemelerini sağlar. Bu anneler Türklüğe yabancı,
Türklüğe ait değerleri benimseyemeyen hatta Türklüğe düşmanlık boyutunda tutumlar
sergileyen annelerdir. Bu açıdan düşünüldüğünde; Ömer Seyfettin’in çocuğun milli bilincinin
oluşmasında anneye önemli görevler yüklediği görülürken yabancı annelere karşı son derece
olumsuz bir tavır takındığı görülür. Bu annelerin yetiştirdiği çocukların olumsuz kişilik yapısına
sahip, kendi benliğinden uzak, değerlerine yabancı çocuklar olarak yetişebilecekleri anlatılır.
Bu çalışmada Ömer Seyfettin’in yabancı annelere yer verdiği hikâyelerde bu annelere karşı
olumsuz bakış açısını, bu olumsuz bakış açısının ortaya çıkardığı annelerin özelliklerini ve bu
özelliklerin onların çocuklarına nasıl yansıdığını tespit edip sunmayı amaçladık.
Anahtar Kelimeler: Ömer seyfettin,hikâye,anne,çocuk,eğitim
In Ömer Seyfettin’s Stories Foregin Mothers and Child
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Anıl KÜÇÜKAY
Abstract
Family is an important institution in terms of child education.The child receiving early
childhood education from his family constructs learning on this base.Especially mother is
very important for child’s early education.In this period, behaviours and attitudes of mother
affect child’s personality development in every aspect.Therefore, mother figure has been
frequently used in our literature especially in stories.
While Ömer Seyfettin,one of the most important short story writers of Turkish literature,deals
with social issues,he also mentions about people from every parts of society.One of the social
issues Ömer Seyfettin mentions in short stories is mother figure.He uses mother figure in his
most short stories.He focuses on the importance of mother

on child,especially child’s

development,education,construction of national identity,development of identity and
personality,awareness

of

value

concept.He

sometimes

mentions

about

his

own

mother,sometimes he mentions abouts foreign mother in short stories.
In short stories of Ömer Seyfettin that he mentions about foreign mothers,the most striking
point is that the mother has bad personality and this affects the children badly in his some short
stories.In some short stories mothers’ bad features cause children to behave positively by raising
awareness.These foreign mothers are the ones that are foreign to Turkish people,unable to
adopt values of Turkish people and even showing hostile attitudes towards them.From this
aspect,it is obviously understood that while Ömer Seyfettin gives mothers important duties in
construction of child’s national identity,he shows negative attitude towards foreign mothers.It
is told that the children raised by foreign mothers can grow up as the ones having bad
personality,being strange to his own identity and values.
In this research,we have aimed to identify and show the negative attitude towards these mothers
in Ömer Seyfettin’s stories about foreign mothers, features of mothers appearing as a result of
this negative attitude and how these features reflect in their children.
Keywords: Ömer seyfettin,story,mother,child,education

Ahlâkın Kelâm İlmi Açısından Değerlendirilmesi
Aydın FINDIK
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Prof. Dr. Mehmet Kenan ŞAHİN
Özet
Ahlâkın Kelâm İlmi Açısından Değerlendirilmesi ismini verdiğimiz bu çalışmada öncelikle
ahlâkın gerekliliğine vurgu yaparak ahlâkın tarifi, konusu ve amacı üzerinde durduk. Kur’ân ve
Sünnet’te ahlâk anlayışına kısaca değinerek ahlâkın taşıdığı değeri anlamaya çalıştık. Çünkü
Kur’ân-ı Kerîm insanı yalnızca ontolojik açıdan tanımlayıp onun kâinattaki yerini belirlemekle
kalmaz, ayrıca insanın var oluş amacını da ortaya koyar. İlâhi Kelâm’da bu husus, insanın
başıboş bırakılmadığı, hayatını bir amaçtan yoksun olarak devam ettiremeyeceği meâlindeki
âyetlerle dile getirilmiştir. Bu yapılırken de her şeyden önce insanın yaratılışına, özgür
iradesine, aklına ve sosyal bir varlık olmasına vurgu yapılarak onun diğer tüm canlılardan üstün
kılındığı belirtilmiştir. Buradan hareketle asıl üzerinde durulması gereken konu, insanın
kendisine verilen bu güç ve imkânlarını onun hangi değerler doğrultusunda kullanacağı
meselesidir. Zirâ ahlâk kavramı belirli bir şuura ve bilince sahip irâdeli bir varlık için söz
konusudur. Ahlâk insanların davranışlarını nitelendiren, karakterlerini ortaya koyan, tutum ve
davranışların bütününü oluşturan, bir değer yargısıdır. Buradan hareketle makalemizde klasik
kelâm ekolleri olarak bilinen Mu’tezile, Eş’ariyye ve Mâturidiyye mezheplerini dikkate alarak
bu üç mezhebin ahlâk ile ilgili görüşlerinin teorik olarak temellendirmelerini benzer ve farklı
yönleri ile ele alarak incelemeye çalıştık. Çünkü Kelâm ilminin temel konularından biri olan
kader meselesiyle irtibatlı olarak işlenen ilâhi irâde, kulların fiilleri, adâlet, salâh ve aslah,
hüsün ve kubuh (hayır ve şer) gibi konular da kelâmda ahlâk ile ilgili oluşan düşüncelerin
oluşmasına zemin hazırlamıştır. Kelâmın bütüncül anlamda tanımı yapıldığında, İslâm’ın
inanca ve davranışlara ait prensiplerini naslardan hareketle belirleyen ve bu ilkeleri aklî
yöntemlerle temellendirip destekleyen bir ilim dalı olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Bu
bağlamda gerek incelediği konular gerekse amacı ile başlangıçtan itibaren ahlâk, kelâmın
incelediği konular arasında her zaman yerini almıştır.
Anahtar Kelimeler: Kelâm ahlâk mezhep değer

The Evaluation of Morality In Terms of Kalâm
Aydın FINDIK
Prof. Dr. Mehmet Kenan ŞAHİN
7

Abstract
This study, titled The Evaluation of Morality In Terms of Kalâm, tries to explain the definition,
subject, and purpose of morality by emphasizing the necessity of morality and to reveal the
value of morality by mentioning understanding of morality in the Qur’an and Sunnah. The
Qur’an do not only determine human beings’ place in the universe by defining them
ontologically but reveals human’s purpose of existence. This issue, man won’t be left alone
without a purpose, was expressed with a verse from the Qur’an. While doing this, it is remarked
that human beings are superior to all other living things by emphasizing their creation, free will,
intelligence, and being a social being. In this respect, the point requiring particular emphasis
here is the issue of which values will be used by a person with these powers and opportunities.
Since the morality is for a living creature having certain consciousness. Morality is a value
judgment determining the people’s behavior, revealing their characters, and constituting the
whole of attitudes and behaviors. In this sense, by considering sects of Mu’tazila, Asha’ariyya,
and Maturidiyya, known as basic ecoles of kalâm, we tried to examine morality with similar
and differents aspects. The divine will, related to the issue of fate that is one of the basic subjects
of Ilm al-kalâm, provided a basis for the thoughts about acts of divine will, human will, salâh
ve aslah, hüsün and kubuh (good and evil). When kalâm is defined as a whole, we can
understand that it is a branch of knowledge determining Islam’s principles related to belief and
behavior considering nass (islamic rules) and supports these principles with rational methods.
In this context, from the beginning, morality has always been an important issue of Kalam both
with the subjects it examines and its purpose.
Keywords: Kalâm morality sect value

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın İffet Romanında Sosyal İlişkiler Açısından Komşular
Aysun TAŞDEMİR
8

Özet
Gürpınar, Türk edebiyatında farklı bir yere sahiptir. Hüseyin Rahmi Gürpınar, yazı hayatına
başladığı yıllarda hiçbir ekole bağlanmadan yazı hayatını sürdürür. Servet’i Fünun
topluluğunun etkin olduğu bir dönemde Ahmet Mithat Efendi tarzını benimseyen Hüseyin
Rahmi’nin eserlerinde natüralizmin etkisi açıkça görülür. Bu nedenle eserlerinde, bilhassa
romanlarında toplumun her kesimini tüm gerçekliğiyle anlatır. Küçük yaşlarda başlayan yazma
merakı sebebiyle çok sayıda roman ve hikâyeye imza atar. Hüseyin Rahmi, Türk edebiyatında
eserleriyle yaşadığı toplumunun bir panormasını yansıtır. Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç,
Evlere Şenlik Kaynanam Nasıl Kudurdu, Billur Kalp, Kesikbaş ve Efsuncu Baba vb. gibi birçok
romanında kenar mahalledeki insanları tüm gerçekliğiyle anlatmaya çalışır.
Yazıldığı dönemde ses getiren İffet başarılı bir eserdir. Yazar, mahalleyi oluşturan unsurlardan
komşuların gerçek yüzünü ortaya koymuştur. Mahalle kültürünün bir getirisi olan komşular
romanda çeşitli durumlarla karşımıza çıkar. İffet romanında fakirlik, yoksulluk mücadelesinde
komşularının ne kadar acımasız olduğuna şahit olunur. Bu insanlar dedikoducu, ön yargılı,
kıskanç, sorunları görmemezlikten gelen, yardım etmeyen, paylaşımcı olmayan, kadın – erkek
ilişkileri, acımasızlık ve cezalandırıcı vb. özelliklerle karşımıza çıkar. Tüm bu olumsuz
özelliklerin yanında edebiyat sevgisini taşıyan komşuların olması da olumlu özellik gösterir.
Romana yön veren, olayların gidişatına katkısı olan komşular roman boyunca etkisini sürdürür.
İffet ve ailesi toplumun bir parçası olamamışlardır. Toplum, mahalle ve komşuluk ilişkilerinde
hep bir çıkmazla karşılaşmıştırlar. Bu çalışmada Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın İffet adlı
romanında yer alan komşuluk sosyal ilişkiler açısından anlatılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hüseyin Rahmi Gürpınar, İffet, Komşuluk İlişkileri
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Neighbors in terms of Social Relations in Hüseyin Rahmi Gürpınar's Iffet Novel
Aysun TAŞDEMİR
Abstract
Gürpınar has a different place in Turkish literature. When Hüseyin Rahmi Gürpınar started his
writing career, he continued his writing life without being attached to any school. The influence
of naturalism is clearly seen in the works of Hüseyin Rahmi, who adopted the style of Ahmet
Mithat Efendi at a time when the Servet'i Fünun ensemble was active. For this reason, in his
works, especially in his novels, he describes every part of the society with all its reality. He
wrote many novels and stories due to his interest in writing, which started at a young age.
Hüseyin Rahmi reflects a panorama of his society with his works in Turkish literature. A
Marriage Under a Comet, How the Festival Made My Mother-in-Law Enraged, Crystal Heart,
Kesikbaş and Efsuncu Baba, etc. In many of his novels, such as, he tells the people in the slum
with all their truth.
İffet, which made an impression at the time it was written, is a successful work. The author has
revealed the true face of neighbors, one of the elements that make up the neighborhood.
Neighbors, a product of the neighborhood culture, appear in various situations in the novel. In
İffet's novel, it is witnessed how ruthless their neighbors are in the struggle for poverty. These
people are gossipy, prejudiced, jealous, ignoring problems, unhelpful, unsharing, male-female
relationships, cruelty and punitive, etc. with features. In addition to all these negative features,
having neighbors with a love of literature also shows a positive feature.
Neighbors, who shape the novel and contribute to the course of events, maintain their influence
throughout the novel. Iffet and her family could not be a part of the society. They have always
faced a dead end in their relations with society, neighborhood and neighbors. In this study,
neighborhood in Hüseyin Rahmi Gürpınar's novel İffet will be explained in terms of social
relations.
Keywords: Hüseyin Rahmi Gürpınar, Iffet (Chastity), neighborhood relations
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Evlilik Kaygısı ve Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişki
Ayşe BAŞAR
Dr. Öğr. Üyesi Şenel ÇITAK
Özet
Evlilik neslin devamını sağlama isteğinden statü edinmeye kadar birçok biyopsikososyal
değişkeni içinde barındırmaktadır. Evlilik olgusunun, toplumsal (cinsiyet rolleri), teknolojik
(sosyal medya iletişimi), ekonomik (gelir durumu) değişimler ve psikolojik faktörlerden (kaygı
vb.) etkilendiği bilinmektedir. Bu faktörler bireylerin evliliğe yönelik tutumunu etkileyerek
evlenme oranlarının her geçen yıl düşmesine neden olmaktadır. Aile kurumunun daha iyi
anlaşılması, evlilik uyumunun oluşması ve sağlıklı evliliklerin gelişmesi bağlamında evlilik ile
ilgili faktörlerin araştırılması önem arz etmektedir. Bu kapsamda araştırmayla evli olmayan
bireylerin evlilik kaygısı ile bağlanma stilleri arasındaki ilişkinin incelemesi amaçlanmıştır.
Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama desenine uygun olarak
yürütülmüştür. Bu araştırma kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen 18 yaş üstü 429 ( Kadın=
252, Erkek= 177 ) bekâr kişi ile yapılmıştır. Kişisel Bilgi Formu, Evlilik Kaygısı Ölçeği ve Üç
Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği ile toplanan veriler SPSS 26.0 programı ile analiz edilmiştir.
Verilerin çözümlenmesinde bağımsız gruplar için t-testi, ANOVA, Pearson korelasyon analizi
ve çoklu doğrusal regresyon analizlerinden faydalanılmıştır.
Araştırma bulgularına göre evlilik kaygısı ile bireyin sahip olduğu bağlanma stilleri arasında
anlamlı ilişki vardır. Evlilik kaygısı ile güvenli bağlanma arasında negatif yönde anlamlı ilişki;
kaygılı bağlanma ve kaçınan bağlanma arasında ise pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu
görülmüştür. Ayrıca evlilik kaygısı ile cinsiyet ve romantik ilişki durumu arasında anlamlı ilişki
gözlenirken yaş, eğitim durumu, gelir düzeyi, ebeveyn tutumu ve yaşanılan yer değişkenleri
arasında ilişki gözlenmemiştir. Yapılan çoklu regresyon analiz sonucunun evlilik kaygısı ile
bağlanma stillerindeki toplam varyansın %26.1’ini açıkladığı belirlenmiştir (R=.51, R2=.261,
F(3.425) =49.909, p<.05). Kaygılı ve kaçınan bağlanma stilleri evlilik kaygısını yordamakta iken
güvenli bağlanma stillerinin yordamadığı belirlenmiştir. Güvenli bağlanma stillerinin evlilik
kaygısını yordamaması güvenli bağlanan bireylerin evlilik kaygısı yaşama ihtimalinin düşük
olması ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Araştırma sonuçlarından kaçınan ve kaygılı
bağlanan bireylerin yüksek evlilik kaygısı yaşadığı anlaşılmaktadır. Yine mevcut romantik
ilişkisi olmayan bireyler ve kadınların evlilik kaygılarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Aile, bağlanma stilleri, evlilik, evlilik kaygısı
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The Relationship Between Marriage Anxiety and Attachment Styles
Ayşe BAŞAR
Dr. Öğr. Üyesi Şenel ÇITAK
Abstract
Marriage includes many biopsychosocial variables, from the desire to ensure the continuation
of the generation to gaining status. It is known that the phenomenon of marriage is affected by
social (gender roles), technological (social media communication), economic (income status)
changes and psychological factors (anxiety, etc.). These factors affect the attitudes of
individuals towards marriage and cause the rate of marriage to decrease every year. It is
important to investigate the factors related to marriage in the context of a better understanding
of the family institution, the formation of marital harmony and the development of healthy
marriages. In this context, it was aimed to examine the relationship between marriage anxiety
and attachment styles of unmarried individuals.
The research was carried out in accordance with the relational screening design, one of the
quantitative research methods. This research was conducted with 429 (Female= 252, Male=
177) single people over the age of 18 who were selected by convenience sampling method. Data
collected with Personal Information Form, Marriage Anxiety Scale and Three-Dimensional
Attachment Styles Scale were analyzed with SPSS 26.0 program. In the analysis of the data, ttest for independent groups, ANOVA, Pearson correlation analysis and multiple linear
regression analyzes were used.
There is negatively significant relationship between marriage anxiety and secure attachment.
on the other hand, it was abserved that there was a positive and significant relationship between
anxious attachment anh avoidant attaachment.In addition, while a significant relationship was
observed between marriage anxiety and gender and romantic relationship status, no relationship
was observed between age, education status, income level, parental attitude and place of
residence. It was determined that the result of multiple regression analysis explained 26.1% of
the total variance in marriage anxiety and attachment styles (R=.51, R2=.261, F(3.425)
=49.909, p<.05). It was determined that while anxious and avoidant attachment styles predicted
marital anxiety, secure attachment styles did not. The fact that secure attachment styles do not
predict marital anxiety is thought to be related to the low probability of experiencing marital
anxiety in individuals with secure attachment. It is understood that individuals who avoid the
research results and have an anxious attachment ,experience high marital anxiety. Again, it has
been determined that individuals and women who do not have a current romantic relationship
have higher marital anxiety.
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Keywords: Family, attachment styles ,marriage, marital anxiety
Şermin Yaşar’ın Ortaokul Düzeyine Yönelik Çocuk Edebiyatı Kitaplarının Okunabilirlik
Düzeyleri
Ayşe KAR
Doç. Dr. Üzeyir SÜĞÜMLÜ
Özet
Bu araştırmanın amacı çocuk edebiyatı alanında eserler veren Şermin Yaşar’ın ortaokula
yönelik kitaplarının okunabilirlik düzeylerini belirlemektir. Bu araştırmada nicel araştırma
yöntemlerinden tarama deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma materyallerini; Dedemin
Bakkalı, Cingo, Abartma Tozu, Oh Ne Ala Memleket,

Babaannem Geri Döndü kitapları

oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu ise 80 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen çıkartmalı
okunabilirlik testleri kullanılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında her bir uygulama için
öğrencilere bir ders saati (40 dakika) süre verilmiştir. Veriler iki aşamada toplanmıştır. İlk
aşamada kitapların okunabilirlik düzeylerinin hesaplanması için kitaplardaki ilk yüz kelime,
son yüz kelime ve kitapların tam orta sayfalarındaki yüz kelime belirlenmiştir. Belirlenen
kelimelerin hece sayısı ve oluşturdukları cümle sayısı okunabilirlik formülü uygulanmak üzere
hesaplanmıştır. Hesaplanan sayı değerleri, Microsoft Excel programında hazırlanmış olan
formüllerde uygun yerlere yerleştirilmiş

ve kitapların üç farklı bölümünden alınan yüz

kelimelik verilerin formül sonuçlarının ortalaması alınıp okunabilirlik düzeyleri belirlenmiştir.
İkinci aşamada ise çıkartmalı okunabilirlik formülüyle yapılacak olan uygulama için yazarın
kitaplarından hareketle hazırlanan çıkartmalı okunabilirlik testleri çalışma grubuna
uygulanmıştır. Araştırmanın verileri, betimsel olarak analiz edilmiştir. Analiz işleminde
Ateşman okunabilirlik formülü (1997) ile Çetinkaya-Uzun okunabilirlik formülü (2010)
kullanılmıştır. Analiz sonucunda ortaya çıkan bulgular, tablolarla gösterilmiş ve
yorumlanmıştır. Araştırmada Çetinkaya-Uzun okunabilirlik formülüne (2010) göre incelenen
tüm kitapların okunabilirlik düzeyleri eğitsel düzey olarak belirlenmiştir. Ateşman formülüne
göre ise Dedemin Bakkalı ve Cingo kitaplarının okunabilirlik düzeyleri kolay düzey, Abartma
Tozu, Babaannem Geri Döndü ve Oh Ne Ala Memleket kitaplarının okunabilirlik düzeyleri orta
düzey olarak belirlenmiştir. Çalışma grubuna uygulanması planlanan çıkartmalı okunabilirlik
testlerine ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk edebiyatı, Türkçe öğretimi, okuma alışkanlığı, okunabilirlik.

13

Readability Levels Of Şermin Yaşar's Childeren Literature Books For Secondary School
Ayşe KAR
Doç. Dr. Üzeyir SÜĞÜMLÜ
Abstract
The aim of this researchment is to determinate the readability of the secondary school level books
written by Şermin Yaşar who writes about children literature. Scanning design, one of the
quantitative research methods, is used in this researchment. Dedemin Bakkalı, Cingo, Abartma
Tozu, Oh Ne Ala Memleket, Babaannem Geri Döndü books are the materials of this
researchment. 80 middle school students are working space of this researchment. In this
researchment, sticker readability tests ,which are invented by researchment agents, used as data
collection tool. 40 minutes has given to the students while data collection. Data has collected by
2 steps: In the first step, first 100 words, last 100 words and 100 words taken from the middle
pages of the books are determinated to calculate the readability level of the books. Count of
syllable and the sentences that they form of the determinated words are calculated. The calculated
values are placed to the formulas created with the Microsoft Excel software. And average of the
results have been calculated of 100 words datas taken from 3 parts of the books, for the readibility
of the books to be determinated. In the second step, for the applications executed by sticker
readability formulas, sticker readibility tests prepared about the books of the author are
applicated to the working group. Researchment datas are analyzed descriptively. During the
analise phase, Ateşman readability formula (1997) and Çetinkaya-Uzun readability formula
(2010) are used. Findings from the analysis are demonstrated and interpreted by the charts. In
the researchment, readability level of all of the books, examined with Cetinkaya-Uzun
readability formula (2010), are determinated as educational level. With the Ateşman formula
(1997), Dedemin Bakkalı and Cingo books have been determinated as basic level, Abartma Tozu,
Babaannem Geri Döndü ve Oh Ne Ala Memleket books have been determinated as intermediate
level. Studies about sticker readability tests that are planned to apply to the working group are
being continued.

Keywords: Children's literature, Turkish teaching, reading habits, readability
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Alto Blok Flütün Tarihsel Süreç İçinde Değerlendirilmesi
Ayşe TÜRKMEN AKKAŞ
Özet
Amaç: Çalışmanın amacı alto blok flütü (alto recorder) tanımlamak, onun müzik içerisindeki
önemini tarihsel gelişim sürecinde incelemektir. Ayrıca Alto Recorder ile ilgili Türkçe
kaynakların çok az olması nedeniyle literatürdeki boşluğu doldurmak da hedeflenen
amaçlardan biridir.
Yöntem: Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden kaynak tarama ve inceleme modeli ile
betimsel bir çalışma olarak yürütülmüştür. Konuyla ilgili yerli ve yabancı kaynaklardan
literatür taraması yapıldığında; alto blok flütün tarihsel gelişimini incelemek, fiziksel yapısı ile
müzikteki yeri ve önemi hakkında bilgileri bir araya getirebilmek adına genel bir değerlendirme
yapılmıştır.
Bulgular ve Sonuç: Flüt 45 bin yıllı aşkın geçmişe sahiptir. Onun bir türü olarak alto blok flüt
hakkında yazılı en eski kaynaklar ortaçağa aittir. Rönesans döneminde gelişimini devam ettiren
alto flütün altın çağı barok dönemdir ve yapısal olarak son şeklini bu dönemden almıştır. Bu
nedenle alto flütün adı günümüzde “barok flüt” olarak da bilinmektedir. Başlarda vokal ses ve
enstrüman için yazılmış ezgileri seslendirmek ve eşlik etmek maksadıyla kullanılmış, daha
sonra müzik içerisinde kendine özel bir yer edinmiştir. Bu araştırma kapsamında barok
dönemden günümüze kadar yaklaşık 80 bestecinin alto flüt için besteledikleri yüzlerce eserlere
ulaşılmıştır. Bach, Vivaldi, Hendel, Monteverdi, Telemann gibi besteciler bu isimlerden
bazılarıdır. 18. yüzyıldan sonra popülerliğini yitirmiş, 20. yüzyılın başlarında yeniden ilgi
görmeye başlamıştır. Son 25 yılda hakkında çeşitli araştırmalar yapılmış, alto flüt orkestralarda
yeniden yer almaya başlamıştır. Ses oluşturulmasının kolay olması, maliyeti düşük ve
ulaşılabilen bir enstrüman olması sebebiyle yaygın hale gelmeye devam etmektedir. Enstrüman
üreten markalar eğitimde yaygın olarak kullanılan soprano blok flütün yanı sıra blok flüt
ailesinin diğer üyeleri olan, alto, tenor, bas, kontrbas gibi başlıca ses özelliklerine sahip olan
türlerini üretmeye başlamışlardır. Son 50 yılda, özellikle ilköğretim eğitim müziğinde önemli
bir yeri bulunan soprano blok flütün yanı sıra özellikle Avrupa ülkelerinde alto flüt eğitimi de
verilmeye devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Alto blok flüt, alto recorder, barok flüt, alto flütün tarihsel gelişimi
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"The Evaluation of the Alto Block Flute in the Historical Process"
Ayşe TÜRKMEN AKKAŞ
Abstract
Purpose: The aim of the study is to define the alto block flute (alto recorder) and to examine its
importance in music in the historical development process. In addition, due to the scarcity of
Turkish sources about Alto Recorder, filling the gap in the literature is one of the aims.
Method: This study was carried out as a descriptive study with the model of literature review
and examination, which is one of the qualitative research methods. When a literature review is
made from domestic and foreign sources on the subject; A general evaluation was made in order
to examine the historical development of the alto block flute and to gather information about
its physical structure and its place and importance in music.
Findings and Conclusion: The flute has a history of more than 45 thousand years. The oldest
written sources about the alto block flute as a type of it belong to the Middle Ages. The golden
age of alto flute, which continued its development in the Renaissance period, is the baroque
period and structurally it took its final form from this period. For this reason, the name of the
alto flute is also known as the "baroque flute" today. Initially, it was used to sing and accompany
the melodies written for vocal voice and instrument, later it gained a special place in music.
Within the scope of this research, hundreds of works composed for alto flute by about 80
composers from the baroque period to the present have been reached. Composers such as Bach,
Vivaldi, Hendel, Monteverdi, Telemann are some of these names. It lost its popularity after the
18th century and started to attract attention again at the beginning of the 20th century. In the
last 25 years, various researches have been made about it and alto flute has started to take place
in orchestras again. It continues to become common due to the ease of sound creation, the low
cost and the availability of an instrument. In addition to the soprano block flute, which is widely
used in education, instrument producing brands have started to produce other members of the
block flute family, which have main sound characteristics such as alto, tenor, bass, and double
bass. In the last 50 years, in addition to the soprano block flute, which has an important place
in primary education music, alto flute education continues to be given, especially in European
countries.
Keywords: Alto block flute, alto recorder, baroque flüte, alto flute, historical development of
the alto flute
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Çoğulculuğun Tanrısı Deist Tanrı mıdır?
Bilal ÇUHADAR
Özet
Din insanlık tarihinin en önemli olgularından birisi olmuştur.Davranışlarımıza, sözlerimize,
yediğimiz yemeklerden giyindiğimiz elbiselere kadar yaşantımızı etkileyen en önemli
unsurların başında din gelmektedir. İnsanlarla beraber dinler de zamanla değişmiş farklılaşmış
ve ayrılmıştır. Dünyada birbirlerinden farklı binlerce din olduğu bilinmektedir. Her din
kendisinin gerçek din olduğu iddasi ile ortaya çıkmıştır.Dünyada bulunan dinlerin hepsinin
tanrı’nın gönderdiğini kabul eden çoğulcu düşünce bizleri deist tanrıya mi sürüklemektedir. Bu
kadar farklı dinlerden Tanrının hangisi gerçek din olarak gönderdiğini bilinemeyeceğini
savunan çoğulcu düşüncenin Tanrısı ile Tanrıyı evrene müdahil olmayan ve insandan sadece
tanrının ahlaklı olmasını bekleyecek tanrı anlayışının benzerliği ortadadır. Çoğulculuk
düşüncesinde tanrı dünya da insanlardan sadece ahlaklı olmasını beklemektedir. Deist tanrı da
insanların ibadetleri ile ilgilenmeyen sadece onların ahlaklı olmasını bekleyen bir tanrı olarak
karşımıza çıkmaktadır. Dini çoğulculuk düşüncesi özellikle ilahi dinlerin hakikat iddiasına karşı
ortaya çıkmıştır. Teist tanrı anlayışına karşı olan çoğulcu düşünce ister istemez bizi dinler
üstünde bir tanrı anlayışına götürmektedir. Çoğulcu düşüncenin tanrı anlayışı insanı dinler
üstünde bir tanrıya inanmayı hedeflemektedir. Bu tanrı anlayışına göre tanrının nihayı hedefi
insanın ahlaklı bir varlık olmasıdır. Bunun sonucunda insan ibadet gibi tanrı insan ilişkilerinden
uzaklaştırmaktadır. Bütün bunlar gözönüne aldığımızda dini çoğulculuk düşüncesini
savunanların tanrı tasvirlerine en uygun tanrı tasviri deizm olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
durum insanların tanrıdan uzaklaşmasına ve ateist düşüncenin yayılmasına sebep olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Din, deizm,dini çoğulculuk,
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Is the God of Pluralism a Deist God?
Bilal ÇUHADAR
Abstract
Religion has become one of the most important facts in human history. Religion is the key to
our behavior, our promises, our food, our clothes, and our lives. He listens with people, and
over time, he's changed, and he's separated. There are thousands of different religions in the
world. Every religion has come up with the claim that it is true religion. The pluralist thought
that all the religions in the world accept that god sent us is leading us to the deist God. The God
of pluralist thought, which one of these different religions cannot be known as true religion,
and the similarity of god, who is not involved in the universe and who is waiting for God to be
moral only from man, is obvious. In the thought of pluralism, god expects people to be just
moral. The Deist god is a god who is not interested in the worship of men, but who is waiting
for them to be moral. The idea of religious pluralism has emerged, especially against the claim
of truth of the divine religions. The Teist is taking us to a God's understanding of religion,
whether or not the pluralist thought against god's understanding. The idea of the pluralist
thought is god, which aims to believe in a God above human religion. It is god's idea that the
ultimate goal of God is that man is a moral being. As a result, god, like human worship, is taking
away human relationships. All of these things are considered to be the most appropriate
depiction of god for the people who advocate the idea of religious pluralism. This causes people
to move away from God and spread atheistic thought.
Keywords: Religion,deism, religious plüralist
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İslam Öncesi Türk Tarihinin Başlıca Sözlü Kaynakları Olan Destanlara Genel Bir Bakış
Murat ÖZKAN
Özet
Bu makalede Türk Tarihi’nin önemli bir kaynağı olan sözlü kaynaklar anlatılmıştır. Sözlü
kaynaklardan biz destanlar üzerinde durduk. Günümüze yazılı olarak gelen bu destanlar aslında
halkın unutulmaz kahramanları ve unutamayacakları kadar büyük olaylar yaşadıklarında
hafızalarından silinmeyen olayları, anıları sözlü olarak nesilden nesile anlatması ile oluşmuştur.
Belirli bir zaman geçince bazı kâtip, derviş veya alimler gibi kimseler bu destanları halkın
ağzından yazıya geçirmişlerdir. Bu makalede başlıca olan İslam öncesi Türk Destanlarından,
Alper Tunga Destan’ı, Oğuz Kağan Destan’ı, Bozkurt Destan’ı, Ergenekon Destan’ı, Türeyiş
Destan’ı, Göç Destan’ı son olarak da bu hattın biraz dışına çıkarak, belki de günümüzde en çok
bilinen, tanınan Dede Korkut Hikayelerini, anlatıp bu metinler hakkında yapılan tartışmalar,
rivayetler, düşünceler, hakkında bilgiler verip değerlendirmelerini yaparak, nacizane kendimce
bu destanları analiz ederek , destanlara nasıl bakılması gerektiği hakkında bir fikir oluşturma
çabası içine girilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Oğuz kağan, dede korkut, alper tunga, göktürkler, uygurlar

The Major Oral Sources Of Pre-Islamıc Turkısh Hıstory An Overvıew Of Epics
Murat ÖZKAN
Abstract
The sources, which are an important source of Turkish History, are explained. Verbally we
focus on epics. These epics, which have survived to the present day, are formed by the events
that are not erased from the memories of the great events, by passing the memories verbally
from generation to generation. After a time passed, or people such as clerks, dervish scholars
wrote these epics from the mouths of the people. Among those who have Alper and Turkish
Epic, Tunga Epic, Oğuz Kağan Epic, Bozkurt Epic, Ergenekon Epic, Türeyiş Epic, Göç Epic,
lastly, a little bit of this line, maybe How can you humbly explain your evaluations by giving
information about him?
Keywords: Oğuz kağan, dede korkut, alper tunga, göktürkler, uygurlar
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Covid 19 Uzaktan Eğitim Döneminde İşbirlikli Çevrimiçi Çalişmalarin Öğrencilerin
Yabanci Dil Tutumlari Üzerine Etksisi
Dilek KORKMAZ
Doç. Dr. Turgay HAN
Özet
Covid-19 salgını nedeniyle başladığımız uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin işbirlikli
çalışmaları hususunda bir eksiklik oluşmuştur. Bu eksikliği giderebilmek amacıyla bu
çalışmayla uzaktan eğitimde ülkemizde çoğunlukla kullanılan ZOOM uygulamasının
“Breakout Rooms” özelliği kullanılarak, bu özelliğin yani uzaktan eğitimde grup
çalışmalarının, öğrencilerin dil tutumlarına etkisi ölçülmüştür. Araştırmanın amacı, Covid 19
salgını nedeniyle sürdürdüğümüz uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin online ortamdaki
işbirlikçi öğrenmelerine katkıda bulunmak ve öğrencilerin online ortamdaki grup çalışması
becerilerini geliştirmektir. Çalışma Türkiye’de bir devlet ortaokulunda 18 öğrencinin katılımı
ile yapılmış ve veri toplama araçları olarak anket ve görüşme kullanılmıştır. Araştırma
sonucuna göre, çevrimiçi grup çalışmalarının öğrencilerin yabancı dil öğrenimine karşı olumlu
bir tutum kazandırdığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Öğrenimi, Uzaktan Eğitim, İşbirlikli Öğrenmeler

The Effects Of Collaborative Online Works On Language Attitudes Of Young Efl Learners
In Emergent Online Education During C0vid-19
Dilek KORKMAZ
Doç. Dr. Turgay HAN
Abstract
During Covid 19 pandemic, the students had a lack of collaborative works. To fill this gap, the
feature of ”Breakout Room” in ZOOM that the most used application in the distance education
in our country was applied in this study and the effects of these collaborative works on the
students’ attitudes on foreign languages were tested. The aim of this study was to let the students
have online collaborative learning with their peers and to develop the students’ skills of online
collaborative works. The study was applied in a state primary school in Turkey with 18 students
and observation and survey were used as data collection tools. The study concluded that online
collaborative works during the pandemic contributed the students’ attitudes on foreign language
learning.
Keywords: English Language Teaching, Distance Education, Collaborative Works
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Covid-19 Pandemisinin Sanatın Çocuklara Takdimine ve Katılım Süreçlerine Etkisi
Büşra İNAN KOTAN
Dr. Öğr. Üyesi Nalan ARABACI
Özet
Sanat en temel tanımıyla yaratıcılık ve hayal gücü sonucunda meydana gelen anlatım biçimidir.
İnsanın hayal, duygu ve düşüncelerini gerçek ve soyut materyallerin yanısıra yaratıcılıklarını da
kullanarak bireyi etkileyecek bir şekilde özgün olarak ifade etmesidir. Sanat, yüzyıllardır
insanoğlunun kendini ifadesinin bir yolu olmuştur. Mağara duvarlarını kullanarak resimler
oluşturan insanlardan günümüze gelinceye dek sanat, yaşamın vazgeçilmez bir unsuru haline
gelmiştir. Okul öncesi dönemden itibaren verilen sanat eğitimi çocukların gelişimlerine uygun
şekilde hazırlandığında ve sunulduğunda,

hayal güçlerini geliştirip yaratıcılıklarını

destekleyerek kendilerini ifade etmeleri ve özgüven kazanmaları anlamında son derece önem arz
etmektedir. Eğitsel olsun ya da olmasın tüm sanatsal etkinlikler ve etkileşimler, çocukların elgöz koordinasyonlarını sağlamaları ve ince motor becerilerinin gelişmesinin yanı sıra kavramlar
ve olaylar üzerinde eleştirel düşünmelerini de sağlamaktadır. Ayrıca sosyal ve duygusal
etkileşimlerin eşlik ettiği sanatsal faaliyetler çocukların duyuşsal gelişimlerini ve estetik bakış
açısı elde etme süreçlerini de en üst düzeyde desteklemektedir. Atatürk, “Sanatsız kalan bir
milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” sözüyle, sanatın bizler için önemine ve
sanat yoksunluğunun doğuracağı sonuçlara vurgu yapmıştır. Covid-19 pandemisi tüm dünyada
pek çok farklı açıdan insan yaşamını olumsuz etkilemiş, çoğunlukla etkileşimli ve bir arada
yapılan sanat etkinlikleri de bu durumdan fazlasıyla payını almıştır. Ancak bu olumsuz yaşantı
ve kriz süreci aynı zamanda sanat açısından bir fırsatı da doğurmuştur. Her krizin bir “tehlike”
ve “fırsat” içerdiği Çin alfabesinde farklı sembollerle anlatılmıştır. Zira, ünlü İngiliz siyasetçi
Winston Churchill de bu duruma işaret edercesine “İyi bir krizi asla ziyan etmeyin.” demiştir.
Pandemi sürecinde, sanal müze ziyaretleri, online konserler vb. pek çok etkinlikte artan bir
şekilde dijital kanalların kullanılması, tüm dünyada sanatın çocuklar için demokratikleşmesine
katkı sağlamıştır. Bu noktadan hareketle, derleme türündeki bu çalışmada, Covid-19
pandemisinin sanatın çocuklara takdimini ve katılım süreçlerine etkisini değerlendirmek
amaçlanmıştır. Bu çalışmanın öğretmenlere, çocukla çalışan alan uzmanlarına, öğretmen ve
uzman adaylarına, ebeveynlere ve bu bağlamda araştırma yapmak isteyen kişilere yol gösterici
olacağı düşünülerek çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sanat, sanat eğitimi, çocuk, Covid-19
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The Impact of Covid 19 Pandemics on the Introduction of Art to Children and Their
Engagement Processes
Büşra İNAN KOTAN
Dr. Öğr. Üyesi Nalan ARABACI
Abstract
In its most basic definition, art is a form of expression that occurs as a result of creativity and
imagination. It is the original expression of a person's imagination, feelings and thoughts in a
way that affects the individual by using real and abstract materials as well as their creativity. Art
has been a way of human self-expression for centuries. From the people who created paintings
using cave walls to the present day, art has become an indispensable element of life. When the
art education given since the preschool period is prepared and presented in accordance with the
development of children, it is extremely important for them to express themselves and gain selfconfidence by developing their imagination and supporting their creativity. All artistic activities
and interactions, educational or not, allow children to develop hand-eye coordination and fine
motor skills, as well as to think critically about concepts and events. In addition, the artistic
activities accompanied by social and emotional interactions support the affective development
of children and the processes of obtaining an aesthetic point of view at the highest level. Ataturk
said, "One of the life veins of a nation that remains without art has been severed." with his word,
he emphasized the importance of art for us and the consequences of art deprivation. The Covid19 pandemic has decisively affected human life in many different ways all over the world, and
art activities, mostly interactive and held together, have also taken a large share of this situation.
However, this negative life and crisis process also gave rise to an opportunity in terms of art. It
is described with different symbols in the Chinese alphabet, where each crisis contains a
“danger” and an “opportunity”. Because the famous British politician Winston Churchill also
alluded to this situation, saying: “Never waste a good crisis. he said, "yes. During the pandemic
process, virtual museum visits, online concerts, etc. the increasing use of digital channels in
many events has contributed to the democratization of art for children all over the world. Based
on this point, in this review type study, it is aimed to evaluate the impact of the Covid-19
pandemic on the presentation of art to children and participation processes. Considering that this
study will guide teachers, field experts working with children, teachers and prospective experts,
parents and people who want to do research in this context, various suggestions have been made.
Keywords: Art, art education, child, Covid-19
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Haber Fotoğrafçılığı
Cahit AKTAN
Doç.Dr.Ufuk UĞUR
Özet
Haberin

birçok

tanımı

olmasına

rağmen

en

kapsamlı

tanımı;

Haber

ilgilendirecek,zamanlı olan bir fikrin,olayın yada sorunun özetidir ifadesi ile

insanları
Hohenberg

yapmıştır.Ancak haberin salt bir tanımlaması yerine haberin nitelikleri,haberin değerini
belirleyen öğeleri ele almak,haber kavramını doğru anlamak için önem arz etmektedir.
Bir haberin değerini belirleyen ölçütler;
‘‘Etki,yakınlık,zamanındalık,şöhret,sıra dışılık,çatışma’’olarak sıralanmış ve bu ölçütlere sahip
haberler,değerli

haberler

olmakla

beraber

yayınlanma

şansıda

oldukça

yüksek

olmuştur.Hayatına yön vermek isteyen ve doğru karalar almak isteyen insanoğlu mantığının
işlevsel olabilmesi için kesin ve doğru bilgilere ihtiyaç duyar.Bu bilgi sahibi olma güdüsü
edindiği bilgileri diğer insanlarla paylaşma isteğiyle birleşince haber kavramı da ortaya
çıkmıştır.Haber öncelikle duymak,farkında olmak,bilmekle ilgilidir.Haber fotoğrafçılığı 1855
Kırım Savaşı ile başlamış ve bu savaşı fotoğraflayan Roger Fenton da ilk haber fotoğrafçısı
kabul edilmiştir.Türkiye de her alanda olduğu gibi haber fotoğrafçılığı alanında da gün ve gün
değişiklikler devam etmektedir.Habere bakış açımız,haberin dili,haberde kulanılan fotoğraf
tekniği ve teknolojisi,haberin yayınlandığı mecralar,haber fotoğrafçıların ilgilendikleri konular
olmuş ve haber değeri olan olayı fotoğraflamak ve bunu geniş kitlelere duyurmak birinci
öncelikleri olmuştur.Haber fotoğrafı, bazen metnin destekleyicisi,bazen de haberin kendisi
olarak haber niteliği taşıyan olayların okura iletilmesini sağlayan bir iletişim ortamı
yaratır.Doğru fotoğraf o kadar etklidir ki iletişim sürecinde okurun habere olan güvenini
pekiştirir,gerçekliğe yaklaştığı için daha inandırıcı ve anlaşılırdır.
Anahtar Kelimeler: Haber,Fotoğraf Kavramı,Haber Fotoğrafcılığı
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News Photography
Cahit AKTAN
Doç.Dr.Ufuk UĞUR

Abstract
Although there are many definitions of news, the most comprehensive definition is; Hohenberg
made the statement that the news is the summary of an idea, event or problem that will interest
people.
It was listed as "Effect, proximity, timeliness, fame, unusualness, conflict" and news with these
criteria, although valuable news, had a very high chance of being published. He needs the right
information. This urge to have knowledge combined with the desire to share the information
with other people has resulted in the concept of news. News is primarily about hearing, being
aware and knowing. News photography started with the 1855 Crimean War and Roger Fenton,
who photographed this war, was the first news photographer. In Turkey, as in every field,
changes continue day by day in the field of news photography. Our perspective on the news,
the language of the news, the photography technique and technology used in the news, the
channels in which the news is published, the topics that news photographers are interested in,
and to photograph the newsworthy event and to photograph the newsworthy event. first to
announce it to large masses News photography creates a communication environment,
sometimes as a supporter of the text and sometimes as the news itself, to convey the news-like
events to the reader. The right photograph is so effective that it reinforces the reader's trust in
the news in the communication process, and is more convincing and understandable because it
approaches reality.
Keywords: News,Photography Concept
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Fotoğraf ve Manipülasyon
Cahit AKTAN
Doç.Dr.Ufuk UĞUR
Özet
Görüntünün

ne

anlama

geldiği,tarih

öncesinden

başlayarak,her

dönemde

önemini

korumuştur.Görüntünün olması için ışığın var olması gerekir.Işık olduğu sürece nesnelerin
yansıması sonucu,obje neyse biz onun görüntüsünü görmekteyiz.Karanlık kutu (Camera
Obscura) dört tarafıda ışık sızdırmayacak biçimde kapatılmış bir kutu içerisinde,bir iğne
deliğinden giren ışık yardımıyla görüntü oluşumunu sağlayan basit bir aygıttır.Karanlık kutu
içerisinde görüntünün oluşumuna yönelik bilgiler,M.Ö.V.yüzyılda yaşamış Mo Ti tarafından
ortaya konulmuştur.Sonraki yüzyıllarda Aristotales,İbnü’l Heysem,Leonardo Da Vinci ve bir
çok bilim insanı bu aygıtın çalışma prensibi üzerinde araştırmalar yapmıştır.1826 yılında,Fransız
Joseph Nicephore Niepce,yaklaşık sekiz saatlik pozlamayla evinin penceresinden ilk defa bir
görüntüyü sabitlemiştir.Modern Fotoğrafın temelleri,ilk negatif pozitif fotoğraf işlemi
gerçekleştirerek tek bir negatiften birden fazla kopya alınmasını bulan William Henry Fox
Talbot’tur.Onun çalışmalarına istinaden,ilk defa İngiliz Sirjohn F.W.Herschel tarafından 1840
yılında ‘‘FOTOĞRAF’’ kelimesi kulanılmıştır.
Fotoğraf kısaca görüntünün farklı malzeme üzerinde kalıcı hale getirilmesi ve görüntüyü her
zaman görebilmemiz ve yerine göre kulalanabilmemizdir.Bir anlatı biçimi olarak
değerlendirebileceğimiz fotoğrafa dil olarak baktığımızda gerçekliği olduğu gibi verebilen bir
değerdir.Fakat insanın bozma ve yeniden inşa etme gibi müdahale arzuları fotoğrafın salt
gerçekliğine müdahale ederek onu olduğu durumdan farklı bir boyuta ulaştırmaktadır.
Bu müdahale bazen değeri artırma bazen ise değersizleştirme ile sonuçlanabilmektedir
fotoğrafın çerçevesi bağlamında değerlendirildiğinde fotoğrafın ortaya çıkması daha sonra
manipülasyona tabi tutup değiştirme tekniğinin keşfedilmesi,belli bir amaç için kullanılan
fotoğrafların, kitleleri etkilemesi amacıyla üzerlerinde oynanarak değiştirilmesine neden
olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Fotoğraf , Fotoğraf ve Manipülasyon
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Photography and Manipulation
Cahit AKTAN
Doç.Dr.Ufuk UĞUR
Abstract
The meaning of the image has maintained its importance in every period, starting from
prehistoric times. For an image to exist, there must be light. As long as there is light, we see the
image of the object as a result of the reflection of the objects. It is a simple device that provides
the formation of an image with the help of light entering through a pinhole. Information on the
formation of the image in the dark box was revealed by Mo Ti, who lived in the V century BC.
In the following centuries, Aristotle, Ibn al-Haytham, Leonardo Da Vinci and Many scientists
have researched the working principle of this device. In 1826, French Joseph Nicephore Niepce
fixed an image for the first time from the window of his house with an exposure of about eight
hours. The foundations of modern photography are the first negative-positive photographic
process, which found multiple copies of a single negative. William Henry Fox is Talbot. Based
on his work, the word "PHOTO" was used for the first time by the English Sirjohn
F.W.Herschel in 1840.
In short, photography is making the image permanent on different materials and we can always
see the image and use it according to its place. When we look at the photograph, which we can
evaluate as a narrative form, as a language, it is a value that can give the reality as it is. This
intervention brings it to a different dimension from the situation it is in. This intervention can
sometimes result in increasing the value and sometimes depreciating. When the photograph is
evaluated in the context of the frame of the photograph, the emergence of the photograph and
the discovery of the technique of manipulation and alteration caused the photographs used for
a certain purpose to be manipulated in order to affect the masses.
Keywords: Photography, Manipulation in Photography.
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Öğretmenlerin Duygusal Zeka Düzeylerinin İncelenmesi
Cansel USTA
Doç. Dr. Süleyman Erkam Sulak
Özet
Duygusal zeka, kişinin bireysel duygularını anlayıp, başka kişilerinde duygu ve düşüncelerine
karşı empati geliştirerek ve bireysel duygularını geliştirecek bir biçimde düzenleme yeteneğidir.
Eğitimde duygusal zekanın yeri ve düzeyi branşlara göre farklılık göstermekle birlikte,
öğretmenler bakımından genel olarak öğrencileri anlayabilme, empati kurabilme, öğrenci
grubunun davranışları arasında yatan nedenleri açıklayabilme, sınıf içinde grubun sosyokültürel
ve ekonomik yapısına uygun davranış ve yönetim tarzı sergileyebilme, bununla birlikte
öğrenciler ile sağlıklı iletişim kurup onlara doğru rehberlik edip, ilham olabilme olduğu
söylenebilir. Bu bakımdan, bir öğretmenin, öğrencilerinin kalbine ve ruhuna dokunabilmesi,
öğretmenin sahip olduğu duygusal zeka düzeyi ile ilişkili olabilir. Bu çalışma ile öğretmenlerin
duygusal zeka seviyelerinin tespit etmek ve toplumda statü kaybına uğramış öğretmenlik
mesleğinin yeniden canlandırılması için öğretmenlere kazandırılması gereken becerilere dönük
bir farkındalık sağlanması amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 2020-2021 eğitim öğretim
yılında, İstanbul ili, merkez ilçelerinde bulunan 298 devlet okulunda görev yapmakta olan
öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında farklı branşlarda görev yapmakta olan ve
kolayda örnekleme yöntemi 298 öğretmene ulaşılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin duygusal
zeka boyutlarının değerlendirilmesinde 12 sorudan oluşan duygusal zeka ölçeği kullanılmıştır.
Araştırma modelini test edebilmek için t testi ve anova testi yapılmıştır. Analizler için SPSS
22.0 paket programı kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda öğretmenlerin branşına göre
duygusal zeka seviyelerinin farklılaştığı belirlenmiştir. Buna karşın kadın ve erkek
öğretmenlerin duygusal zekaları benzer düzeydedir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, öğretmen, duygusal zeka
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Examination of teachers emotional intelligence levels
Cansel USTA
Doç. Dr. Süleyman Erkam Sulak
Abstract
Emotional intelligence is an ability to understand one's individual feelings and developing
empathy for the feelings and thoughts of other people and to regulate them in a way that
improves their individual feelings. For the teachers although the place and level of emotional
intelligence in education differs from branches, is being able to understand the students in
general, to be able to empathize, to explain the reasons behind the behaviors of the student
group, to explain a behavior and management style in accordance with the socio-cultural and
economic structure of the group in the classroom and to communicate well with the students
also it is the ability to have a healthy relationship with them and guide them correctly and to be
an inspiration. In this regard being able to touch the students heart and soul can be associated
with the teachers emotional intelligence level. The aim of this study is to determine the teachers
emotional intelligence levels and provide an awareness of the skills that need to be gained to
teachers in order to revive the teaching profession, which has lost its status in the society. The
sample of the research composes of 298 teachers who is working public schools in the central
districts of Istanbul in the 2020-2021 academic year. Within the scope of the research it is
reached that 298 teachers working in different branches and using the convenience sampling
method. In the research emotional intelligence scale which consists of 12 questions was used
to evaluate the emotional intelligence aspects of teachers. In order to test out the research model
t test and anova test were used. For analyzing SPSS program is used. As a result of the analysis
it is determined that the emotional intelligence levels of the teachers differs according to their
branches. But however the emotional intelligence of male and female teachers are similar.
Keywords: Education, teacher, emotional intelligence
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Tasvir Sanatında İlk Yaradılış ve Lilith
Derya TOPALOĞLU
Doç. Dr. Fevziye EKER
Özet
İnsanlık tarihine ve semavi dinlere baktığımızda yaradılış hadisesinin Âdem ve Havva ile
başladığı fikrine varmaktayız. İlk Yaratılma, bilinen tarih metinlerinde önemsenmemiş fakat
kadim milletlerin benimsediği bütün mitlerde ortak olarak var olmuştur. Karşılaştırmalı olarak
incelendiğinde, bütün yaradılış efsanelerinde aynı kaynağa dayanmakla birlikte, ilk yaradılış
mitleri Kutsal kitapların atıflarında ve uzun süre gizli kalan dini metinlerde yer almaktadır.
Yahudi mitleri, diğer tüm mitler ve Kutsal kitaplara göre yaradılış ilk olarak Âdem ve Havva
ile değil, Âdem ve adı Havva olarak bilinen Lilith ile meydana gelmiştir. İnsanlığın saklı tarihi
olan ilk yaradılış, Adem’den sonra Lilith adında bir kadınla gerçekleşmiştir. Yahudi mitlerine
göre İlk Yaradılışta Lilith, Âdem’in ilk eşi olan kadındır, yani yaratılan ilk kadın, Kutsal
metinlere göre de Âdem ve Havva’nın cennetten kovulmasına neden olan şeytandır. Bu
bağlamda, tasvirlerde ilk yaratılma olgusuna, Lilith’in şeytani yönünün gösterildiği, insanlığın
yaradılışı sahnelerinde değinilmiştir. Bu ilk yaratılma Yahudi inancında tasvir yasağından
dolayı betimlenmemiştir. Ancak Yahudiliğin içinde doğan Hristiyan inanışında insanın
yaratılmasını konu alan ve devamında yaşanan olaylar, Yaradılış sahnelerinde kendine yer
bulabilmiştir. İlk Yaradılış’ın tasvirlerde ayrı bir başlık altında açıkça yer almayışı, kutsal
metinlerin üzerinde çok fazla durmamasından ve tarihsel metinlerde ilgi görmeyişinden doğan
bir eksiklikten kaynaklanmaktadır. Yaratılan ilk kadın Lilith, duvar kabartmalarından yağlıboya
tablolarına dek sanatın çeşitli alanlarında ilgi görmüştür.
Anahtar Kelimeler: Lilith, Âdem’in ilk Eşi, İlk Yaradılış
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The Descriptive Art of The First Creatıon And Lilith
Derya TOPALOĞLU
Doç. Dr. Fevziye EKER
Abstract
In the history of humanity and the monotheistic religions, the creation event started with Adam
and Eve. The First Creation was ignored in the known historical texts, but its existence is
accepted as same in all the myths adopted by the ancient nations. When it is examined
comparatively, although all myths about the creation are based on the same source, the first
creation myths take place in the referenced of the Holy Books and religious texts that remained
hidden for a long time. According to Jewish myths, all other myths and Holy books, the creation
did not start with Adam and Eve, but with Adam and Lilith. The first creation, which is the
hidden history of humanity, took place with a woman named Lilith after Adam. In the First
Creation, Lilith is the first wife of Adam, and the first woman that created. She is also the devil
who caused expulsion of Adam and Eve from the paradise. In this context, the first creation
phenomenon in the depictions is mentioned in the scenes of the creation of humanity, where
Lilith's demonic side is shown. This first creation is not depicted because of the prohibition of
depiction in the Jewish faith. However, the events that took place in the Christian belief, which
was born in Judaism, and the events that followed, could find a place for themselves in the
Creation scenes. The First Creation is not examined clearly in the descriptions under a separate
heading because of a lack of emphasis on sacred texts and lack of interest in historical texts.
The first created woman, Lilith, has attracted attention in various fields of art, from wall reliefs
to oil paintings.
Keywords: Lilith, Adam's First Wife, First Creation
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Dini Anlayış Biçimlerinin Değişmesi: Metaverse Örneği
Ebubekir CÜM
Özet
Her nesil belirli zaman aralığında yaşamış, hemen hemen ortak sosyolojik ve psikolojik
dönemlerden geçmiştir. Aynı duyguları paylaşmanın, benzer koşulları yaşamanın verdiği
kazanımlarla ortak bir yaşam alanı oluşturulmuştur. Tarihsel açıdan günümüz dünyasından
geriye doğru bakıldığında insanoğlu pek çok aşama kaydetmiş, yeni araçlar geliştirmiş bunun
sonucunda eğitim, din, kültür gibi pek çok birikim elde etmiştir.
Nesillerin sınıflandırmaları her ne kadar zamansal aralıklarla ifade edilse de aslında bu
sınıflandırmaların içeriğini teknolojik süreçler ve teknoloji ile kurulan bağlantılar
belirlemektedir. Teknoloji, nesiller arasındaki zamansal ayrımı ulaşılabilirlik ve hız anlamında
genişletmekte, aynı zamanda yeni çıkardığı buluşlar ve gelişmelerle bir önceki kullanıcıları
sınıflandırmaktadır. Bahsi geçen önceki nesil ile sonraki neslin birbirleri ile olan sosyolojik
bağlantıları, kaçınılmaz bir şekilde geleneksel dini algılarını da değiştirmektedir. Teorik olarak
dinin kendisi değişmediği halde gündelik yaşam biçimlerinde dini anlayış biçimleri
değişebilmektedir. Teknolojinin yeni imkanlarından biri olan sanal gerçeklik sayesinde
insanlar, içinde bulundukları ortamın dışında çok boyutlu, farklı tecrübeler yaşayabilmektedir.
Bu anlamda günümüzde “metaverse”, yani Türkçe tabiriyle sanal evren adı verilen bir platform
ön plana çıkmaktadır. Bu kavram sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin daha ileri
düzeyde kullanılması sonucu ortaya çıkan, pek çok küresel şirketlerin de dahil olduğu bir
teknolojik yeniliktir. Bu yeniliğin sağladığı olanaklar ve neden olduğu sorunlar insanları dini
algılayış biçimlerini de etkilemektedir.
Bu çalışmada amaç, günümüz dünyasının teknolojik gelişmelerle beraber dini algılayış
biçimlerinin nasıl değiştiğini incelemektir. Özelde ise Metaverse kavramından hareketle dini
algılayış biçimlerine Metaverse dünyasının etkisini incelemektir.
Çalışmada yöntem olarak anlayıcı yorumlayıcı yaklaşımdan ve tanımlama, karşılaştırma,
açıklama gibi sosyolojik temel metotlardan istifade edilmiştir.
Çalışmada elde edilen bulgular şu yöndedir: ortaya çıkan teknolojik gelişmeler dini algılayış
biçimlerini etkilemektedir. Metaverse evreni de bu anlamda dini algıyı değiştirebilecek pek çok
etkiye ve yansımaya sahiptir.
Sonuç olarak geçmişten günümüze teknolojik gelişmeler nesillerin sınıflandırmasını
etkilemiştir. Buna paralel olarak dini yaşantı biçimleri de değişmiş, insanlar faklı şekillerde
dinlerini sosyal hayata taşımıştır. Metaverse örneğinde de bu algılayış biçimlerinden birinin
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eşiğindeyiz. Metaverse gerçeklik algısını değiştirebileceği için özellikle gerçeklik algısı,
nesillerin din algıları üzerinde anlamlı bir farklılaşma oluşturabilir.
Anahtar Kelimeler: Din, Anlayış, Metaverse

Changing Religious Perceptions: The Example of the Metaverse
Ebubekir CÜM
Abstract
Each generation has lived in a certain time period and has gone through almost common
sociological and psychological periods. A common living space has been created with the gains
of sharing the same feelings and experiencing similar conditions. Historically, looking back
from today's world, humankind has made many progresses, developed new tools, and as a result,
gained a lot of knowledge such as education, religion and culture.
Although the classifications of generations are expressed in temporal intervals, in fact, the
content of these classifications is determined by technological processes and the connections
established with technology. Technology widens the temporal divide between generations in
terms of accessibility and speed, and at the same time classifies previous users with new
inventions and developments. The sociological connections of the aforementioned previous
generation and the next generation inevitably change their traditional religious perceptions.
Theoretically, although religion itself does not change, forms of religious understanding can
change in daily life styles. Thanks to virtual reality, which is one of the new possibilities of
technology, people can have multidimensional and different experiences outside of the
environment they are in. In this sense, a platform called “metaverse”, that is, virtual universe in
Turkish, comes to the fore. This concept is a technological innovation that has emerged as a
result of the more advanced use of virtual and augmented reality technologies, including many
global companies. The opportunities provided by this innovation and the problems it causes
also affect the way people perceive religion.
The aim of this study is to examine how today's world's religious perceptions have changed
with technological developments. In particular, it is to examine the effect of the Metaverse
world on the forms of religious perception, based on the concept of Metaverse.
In the study, the understanding and interpretive approach and sociological basic methods such
as definition, comparison and explanation were used.
The findings obtained in the study are as follows: emerging technological developments affect
the ways of perceiving religion. In this sense, the metaverse universe has many effects and
reflections that can change the religious perception.
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As a result, technological developments from past to present have affected the classification of
generations. In parallel with this, the forms of religious life have also changed, and people have
brought their religions to social life in different ways. In the case of the Metaverse, we are on
the verge of one of these perceptions. Since the metaverse can change the perception of reality,
especially the perception of reality can create a meaningful differentiation on the religion
perceptions of the generations.
Keywords: Religion, Understanding, Metaverse
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Risk Toplumunda Dinin Konumu (İslam Dini Örneği)
Ebubekir CÜM
Özet
İnsanlık, günümüz dünyasında bilim ve teknolojinin gelişmesiyle adeta küçük bir köyde
yaşamaktadır. Ancak bir tarafta insanlar bolluk ve lüks içerisinde bir yaşam sürerken diğer
tarafta pek çok olumsuz duruma maruz kalmış insanlar yaşam mücadelesi vermektedir. Dünya
üzerinde salgın hastalıklar, hak ihlalleri, enerji rezervlerinin azalması gibi pek çok risk
sayılabilecek durum ortaya çıkmaktadır.
Yapılan bu çalışmada betimlenen ortamda ortaya çıkabilecek potansiyel risklerden hareketle
dinin, İslam dini örneğinde risk toplumunda nasıl bir konumda olabileceğini anlaşılmaya
çalışılmıştır. Dolaysıyla hedeflenen maksat öncelikle risk toplumunu anlamak, bundan
hareketle dinle ilgili ortaya çıkan temel gelişmeleri ve yaklaşımları betimlemek, sonrasında risk
toplumunda dinin hangi faktörler ışığında hayata yansıdığını belirlemektir. Özelde ise İslam
dinini konumunu anlamaya çalışmaktır.
Risk toplumundan kasıt Ulrich Beck’e göre post kelimesinin anlaşılmasıdır. Bu noktada
özellikle aydınlatılması beklenen post kelimesinin getirdiği belirsizliktir. Buradan hareketle
bilinçli ya da bilinçsiz tüm bu belirsizliklerin ve karmaşanın içerisinde yaşarken, din faktörünün
de bu belirsizlik içerisinde hangi unsurlarla gün yüzüne çıkacağı anlaşılmalıdır.
Çalışmada yöntem olarak genel anlamda sosyal gerçekliği yorumlama ya da anlama pratiği
üzerine sistematik düşünmeyi sağlayan anlayıcı yorumlayıcı yaklaşımdan ve tanımlama,
karşılaştırma, açıklama gibi temel metotlardan istifade edilmiştir.
Çalışmada elde edilen bulgular şu yöndedir: Düşünümsel modernleşme süreci ile beraber din,
düşünümselliğin doğası gereği bir şeyin kendine geri dönmesi, kendi nedeninin sonucunu
etkilemesi sebebiyle modernleşme ve sekülerleşme süreçlerini etkilediği gibi aynı zamanda
kendisi de bu süreçlerden etkilenmektedir. Bu açıdan "teorik din" ve "dinsellik" zorunlu bir
şekilde birbirlerinden ayrılmaktadır. Düşünümsel dinsellik kavramı sabit dinden ayrılarak
kozmopolit

şekilde

modernleşme

ve

sekülerleşme

bağlamında

bireysel

hayata

indirgenmektedir.
Sonuç olarak risk toplumunda din, konumu itibariyle daha çok bireysel anlamda yaşanmaktadır.
Bunun yanı sıra düşünümselliğin de etkisiyle teorik veya sabit din olarak tanımlanan dinin
pratik manada etkisi, sekülerleşme ve modernleşme gibi sebeplerle azalmıştır. Ancak bahsi
geçen bu dini anlayış günümüz Türkiye’sini ve Müslüman anlayışını tam anlamıyla
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yansıtmamaktadır. Bireysel olarak Müslümanın kendini olgunlaştırması beklenirken aynı
zamanda, pratik anlamda ve toplumsal düzeyde birtakım sorumlulukları yerine getirmelidir.
Anahtar Kelimeler: Risk, Din, Risk Toplumu, İslam

The Position of Religion in the Risk Society
Ebubekir CÜM
Abstract
Humanity lives in a small village with the development of science and technology in today's
world. However, on the one hand, while people lead a life of abundance and luxury, on the
other hand, people who have been exposed to many negative situations are struggling for life.
Many risks arise in the world, such as epidemics, violations of rights, and decrease in energy
reserves.
In this study, it has been tried to understand how religion can be in the risk society in the
example of the religion of Islam, based on the potential risks that may arise in the described
environment. Therefore, the aim is to first understand the risk society, to describe the main
developments and approaches related to religion, and then to determine in which factors religion
is reflected in life in the risk society. In particular, it is trying to understand the position of the
religion of Islam.
According to Ulrich Beck, what is meant by risk society is the understanding of the word post.
At this point, it is the uncertainty brought by the word post, which is expected to be clarified in
particular. From this point of view, while living consciously or unconsciously in all these
uncertainties and confusion, it should be understood with which elements the religion factor
will come to light in this uncertainty.
As a method in the study, the interpretive approach, which provides systematic thinking on the
practice of interpreting or understanding social reality in general, and basic methods such as
definition, comparison and explanation were used.
The findings obtained in the study are as follows: Along with the reflexive modernization
process, religion not only affects the modernization and secularization processes because of the
reflexivity nature of something returning to itself, affecting the result of its own cause, but also
itself is affected by these processes. In this respect, "theoretical religion" and "religiousness"
are necessarily separated from each other. The concept of reflexive religiosity is separated from
fixed religion and reduced to individual life in the context of cosmopolitan modernization and
secularization.
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As a result, religion in the risk society is experienced more individually due to its location. In
addition, with the effect of reflexivity, the practical effect of religion, which is defined as
theoretical or fixed religion, has decreased due to reasons such as secularization and
modernization.
However, this religious understanding does not fully reflect today's Turkey and Muslim
understanding. While the individual Muslim is expected to mature himself, he should also fulfill
some responsibilities in a practical and social level.
Keywords: Risk, Religion, Risk Society, İslam
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Seyahatnamelere Göre 19. Yüzyılda Türkistan’da Kervanlar
Ece İrem Özsayın
Özet
Türkistan, coğrafi konumu itibariyle her çağda doğu ile batıyı birleştiren, pek çok ticaret yolunun
(İpek yolu, baharat yolu, kürk yolu vb.) kesişim noktasındadır. Dünyanın farklı bölgelerinde
yaşayan tüccarlar, Türkistan’dan gümüş, bakır, turkuaz, lacivert taşı (lapis-lazuli) gibi ürünlere
bu yollar aracılığıyla kavuşmuş, seyahatlerinde de bu yolu kullanmıştı. Bu bağlamda bu ticaret
yollarının en önemli ulaşım aracı olan kervanlar, insan ve emtia taşımacılığı yapan konvoy
görevini üstlenmiştir. Genellikle at ve develerden oluşan bu kervanların büyüklüğü sabit olmayıp
değişmekte, en büyük kervanlar 1.500-2.000 deveden oluşurken, en küçük kervan 10 deveden
de oluşabilmekteydi. Çoğu zaman tüccarlardan veya hacılardan oluşan bu kervanları, kervanbaşı
ve yardımcısı yönetmekte, bu noktada kervanbaşına büyük bir sorumluluk düşmekteydi. Çünkü
Türkistan her anlamda kervanların büyük zorluklarla karşılaştığı bir coğrafyaydı. Uçsuz
bucaksız bozkır coğrafyasında kervanların karşılaştığı çöl, nehir, bataklık gibi coğrafi
oluşumların engelleri bir yana, bölgedeki Kırgızlar ve Türkmenler tarafından ekonomileri esas
olarak çapula ve köle ticaretine dayanan konargöçer kabilelerin yağma ve saldırıları da kervanlar
için tehlike oluşturmaktaydı. Böylesine zorlu bir coğrafyada kervanların sistemli bir şekilde yol
alması batının oldukça dikkatini çekti. Bilhassa bu coğrafyanın dışarıya kapalı, etrafı surlarla
çevrili, egzotik bir yapıya sahip olması bölge hakkında bilgi sahibi olunmasını engelledi. Bu
sebeple bölge hakkında bilgi sahibi olmak isteyen batı, Türkistan’a pek çok seyyah göndermiş,
bu seyyahlar Türkistan’ın kültürü, ekonomisi, siyasi ve sosyal hayatı, gelenek ve görenekleri,
dili ve dini hakkında detaylı bilgileri seyahatnamelerinde kaleme aldı. Ayrıca çalışma konumuz
olan kervanlar hakkında da kervanların nasıl hazırlandığını, hangi yol güzergahını
kullandıklarını, coğrafya ve yağma ile nasıl mücadele ettiklerini detaylıca inceleyip
aktarmışlardı. Bu bağlamda hazırlayacağımız bu çalışma 19. yüzyılda Türkistan’a giden
seyyahların kaleme aldığı seyahatnamelerden yararlanılarak oluşturulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Türkistan, Kervan, Ulaşım, Seyyah, Seyahatname
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Caravans in Turkestan in the 19th Century According to Travel Books
Ece İrem Özsayın
Abstract
Turkistan, due to its geographical location, is at the intersection of many trade routes (silk road,
spice road, fur road, etc.) that unites east and west in every age. Traders living in different parts
of the world had access to products such as silver, copper, turquoise, lapis lazuli from Turkistan
through these roads and used this road in their travels. In this context, caravans, which are the
most important means of transportation of these trade routes, have undertaken the task of
convoys carrying people and goods. The size of these caravans, which usually consisted of horses
and camels, was not constant and varied, while the largest caravans consisted of 1,500-2,000
camels, the smallest caravan could also consist of 10 camels. Most of the time, these caravans,
which consisted of merchants or pilgrims, were led by the caravan chief and his assistant, and at
this point, a great responsibility fell on the caravan chief. Because Turkistan was a geography
where caravans faced great difficulties in every sense. Apart from the obstacles of geographical
formations such as deserts, rivers and swamps encountered by the caravans in the vast steppe
geography, the looting and attacks of the nomadic tribes whose economy was mainly based on
the plunder and slave trade by the Kyrgyz and Turkmens in the region also posed a danger to the
caravans. The systematic way in which the caravans traveled in such a difficult geography
attracted the attention of the West. In particular, the fact that this geography is closed to the
outside, surrounded by walls and having an exotic structure prevented information about the
region. For this reason, the West, who wanted to have information about the region, sent many
travelers to Turkestan, and these travelers wrote detailed information about Turkestan's culture,
economy, political and social life, traditions and customs, language and religion in their travel
books. They also examined in detail how the caravans were prepared, which road route they
used, and how they struggled with geography and looting. In this context, this study, which we
will prepare, will be created by making use of the travel books written by travelers who went to
Turkestan in the 19th century.
Keywords: Turkestan, Caravan, Transportation, Traveler, Travel book
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Mikrotonal Gitarda Makamsal Müziğin Çokseslendirilmesine İlişkin Yaklaşımlar (“Allı
Turnam” Örneği)
Erkin KASAP
Doç. Dr. Sercan ÖZKELEŞ
Özet
Makamsal müzik, özellikle dünyanın doğu coğrafyasındaki toplumlarca üretilen geleneksel bir
müzik türüdür. Bu tür müzikte “koma” ya da “mikroton” denilen yarım sesten küçük müzikal
aralıklar kullanılagelmiştir ve bu aralıklar makamsal müziğin temelini oluşturur niteliktedir.
Teksesli olan bu tür müzikler “yatay gelişimli” olarak değerlendirilmektedir. “Dikey gelişimli”
olarak değerlendirilen müziklerin altyapısında birden fazla sesin aynı zamanda sürmesi ile
oluşan akorsal yapılar, diğer bir deyimle “armoni” bulunmaktadır. Bu tür müzik ise dünya
üzerinde daha çok batı coğrafyasında gelişimini gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla her iki müzik
türünün de sistemi farklıdır. Günümüzde makamsal müzik, dikey gelişimli müziklerin
altyapısındaki unsurlar kullanılarak çeşitli yöntemlerle çokseslendirilip yeni sentezler ortaya
konmaktadır. Tolgahan Çoğulu tarafından geliştirilen Mikrotonal Gitar çalgısı da makamsal
müziğin çokseslendirilmesi konusuna yeni bir alan açmıştır. Bu çalışmanın amacı, makamsal
yapıdaki eserlerin mikrotonal gitar ile çokseslendirilmesindeki çokseslilik unsurlarını ortaya
çıkarmaktır. Bu doğrultuda 2016 yılında Tolgahan Çoğulu tarafından düzenlenen Uluslarası
Mikrotonal Gitar Yarışması’nda ödül kazanmış bir Türk Halk Müziği eser uyarlaması olan “Allı
Turnam” incelenmiştir. Çalışma, mikrotonal gitarda makamsal müziği çokseslendirme
konusundaki farklı yaklaşımları ortaya çıkarması bakımından önem taşımaktadır. Araştırmada
veriler doküman inceleme yoluyla elde edilmiş, verilerin çözümlenmesinde ise görsel analiz
tekniğinden faydalanılmıştır. İnceleme sonucunda akorsal, aralıksal ve pedal ses olarak 3 farklı
çokseslilik

yaklaşımının

kullanıldığı

görülmüştür.

Mikrotonal

gitarda

yapılan

çokseslendirmelerde de bilinen çokseslendirme yöntemlerinin kullanıldığı fakat birtakım
farklılıklar barındıran yeniliklerin de bulunduğu tespit edilmiştir.
* Mikrotonal Gitarda Makamsal Müziğin Çokseslendirilmesine İlişkin Yaklaşımlar
(“Allı Turnam” Örneği) isimli çalışma, Doç. Dr. Sercan ÖZKELEŞ danışmanlığında yürütülen
“Mikrotonal Gitarda Makamsal Müziğin Çokseslendirilmesine İlişkin Yaklaşımlar” başlıklı
yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mikrotonal Gitar, makamsal müzik, çokseslendirme
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Approaches Relating To Polyphony In Makam Music On Microtonal Guitar (“Alli
Turnam” Example)
Erkin KASAP
Doç. Dr. Sercan ÖZKELEŞ
Abstract
Makam music is a traditional music genre produced by societies especially in the eastern
geography of the world. In this type of music, musical intervals smaller than semitones called
"coma" or "microton" have been used, and these intervals form the basis of makam music. This
type of monophonic music is considered as “horizontal development”. In the infrastructure of
the music considered as "vertical development", there are choral structures formed by the
continuation of more than one sound at the same time, in other words, "harmony". This type of
music, on the other hand, has developed more in the western geography of the world. Therefore,
the system of both music genres is different. Today, makam music is made polyphonic with
various methods by using the elements of the infrastructure of vertically developed music, and
new syntheses are revealed. The Microtonal Guitar instrument developed by Tolgahan Çoğulu
has opened a new field for polyphony of makam music. The aim of this study is to reveal the
elements of polyphony in polyphonic works with a microtonal guitar. In this direction, "Allı
Turnam", which is an award-winning Turkish Folk Music piece adaptation in the International
Microtonal Guitar Competition organized by Tolgahan Çoğulu in 2016, was examined. The
study is important in terms of revealing different approaches to polyphonic music on the
microtonal guitar. In the research, the data were obtained through document analysis, and the
visual analysis technique was used in the analysis of the data. As a result of the examination, it
was seen that 3 different polyphonic approaches were used as chordal, interval and pedal voice.
It has been determined that the known polyphonic methods are used in the polyphony made on
the microtonal guitar, but it is determined that there are also innovations that have some
differences.
Keywords: Microtonal Guitar, makam music, polyphony
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Dünya’da ve Türkiye’de 1980 Sonrası Neoliberal Politikalar Bağlamında İşsizlik ve Kadın
Yoksulluğu
Fatma Öztürk
Özet
Bu makalenin amacı, Türkiye’de ve Dünya’daki kadın yoksulluğunu hem neoliberal politikalar
bağlamında hem de ataerki ve sermaye arasındaki ilişki incelenerek ne yöne evrildiği ve
kadınların yoksulluğuna neyin sebep olduğu konuları üzerinde durulacaktır. Bu araştırmanın
yöntemi, tarihsel ve sosyo-ekonomik düzlemde olan yazın taramasıdır.1970’lerde meydana
gelen petrol krizi, dünyadaki büyümeyi durma noktasına getirmiştir. Ülkeler bu sorunu
aşabilmek için, önceki dönemde kabul gören “Keynesyen Politikaları” terkederek, neoliberal
politikalara yönelmişlerdir. Neoliberal politikalar; kuralsızlaştırma, esnekleştirme ve devletin
ekonomiye müdahalesinin minimum seviyeye çekilmesi gibi belli normlar benimsemiştir.
Neoliberal politikalar özellikle, “yapısal uyum programları” IMF ve Dünya Bankası tarafından
az gelişmiş ve borç krizi yaşayan ülkelere uygulanmıştır. Ancak bu ülkelerdeki makro
göstergelerde kötüleşme eğilimi oluşturmuştur. Neoliberal politikaların belki de en önemli
yanlarından birisi, işgücü piyasalarının esnekleşmesi olmuştur. Sermayenin ucuz işgücü
arayışına girmesi neticesinde, kadınlar bu piyasalara çekilmeye başlanmıştır. Kadınların yetersiz
eğitim alması ve onlara yüklenen bakım emeği, kadınların iş fırsatlarına kavuşamamasına ya da
kayıt-dışı istihdama yönelmelerine ve ev işleriyle uğraşmalarına yol açmaktadır. Kayıt-dışı
istihdamın ağırlığı, kadınlardan oluşmaktadır. Kayıt- dışı istihdamda; düşük gelirler, güvencesiz
işler ve sigortasız çalışma mevcuttur. Kadınlar bu piyasalarda çalışarak, hem sermayenin
işlerliğini kazandırmış, hem de gelir elde etmeye çalışmışlardır. Ancak elde ettikleri gelir,
yoksulluktan kurtulmaya yetecek düzeyde değildir. Türkiye, 1980 sonrası benimsenen neoliberal
politikalara kayıtsız kalmamıştır. Yapısal uyum programları kapsamında; özelleştirmeler,
işgücünün esnekleşmesi gibi normlar benimsenmiştir. Ancak Türkiye yapısal uyum politikaları
kapsamında yeterince yatırım çekememiş ve büyüme inşaat ağırlıklı sektörler vasıtasıyla
gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda iş fırsatları oluşturmayan ancak iktisadi büyüme adı altında
“istihdamsız büyüme” yaşanmıştır. Türkiye’de kadınların işsizlik oranı ve işgücüne katılım
oranı, OECD ülkelerinin altında kalmıştır. Türkiye’ye hakim olan ataerki, kadınların işgücü
piyasalarına çıkmalarından ziyade, ev işleriyle uğraşmaları üzerine kuruludur. Gelir elde etmek
isteyen kadınlar ise, genellikle kayıt-dışı istihdama yönelmişlerdir. Sonuç olarak, ataerkil
41

kültürel ilişkiler ve neoliberal politikalar çerçevesinde kadınların yoksullukla mücadele ettiği
ama aynı

zamanda

mücadelenin yoksulluktan kurtulmaya

yetmediği

bir durumla

karşılaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kadın yoksulluğu, işsizlik, neoliberal politikalar
Unemployment and Women’s Poverty in the World and in Turkey in the context of post1980 neoliberal policies
Fatma Öztürk
Abstract
The aim of this article is to focus on how women’s poverty in Turkey and in the World evolved,
both in the context of neoliberal policies and the relationship between patriarchy and capital and
what causes women’s poverty. The method of this research is the literature review at the
historical and socio-economic level. The oil crisis in the 1970’s brought world growth to a
standstill. In order to overcome this problem countries left the “Keynesian Policies” accepted in
the previous period and turned to neoliberal policies. Neoliberal Policies has adopted certain
norms such as deregulation, flexibility and minimizing the intervention of the state in the
economy. Neoliberal policies in particular, “structural adjusment programs” have been
implemented by the IMF and World Bank to under-developed and debt countries. However,
there has been a worsening trend in macro indicators in these countries. Perhaps, one of the most
important aspects of neoliberal policies has been the flexibility of labor markets. As a result of
the capitals’s search for cheap labor, women began to be atracted to these markets. Insufficient
education of women and the care work imposed them cause women not to have job opportunities
or to turn to informal employment and to deal with housework. The weight of unregistered
employment consists of women. In unregistered employment; low incomes, precarious jobs and
uninsured work. By working in these markets, women both made the capital and tries to earn
income. However, their income is not enough to get rid of poverty. Turkey did not remain
indifferent to the neoliberal policies adopted after 1980. Within the extent of structural adjusment
programs; norms such as privatizations and the flexibility of the workforce have been adopted.
However, Turkey could not attract enough investment within the extent of structural adjusment
policies and growth was realized through construction-oriented sectors. As a result of
“employment-free growth” was experienced under the name of economic growth, which did not
create job opportunities. The unemployment rate and labor force participation rate of women in
Turkey remained below OECD countries. The patriarchy that dominates Turkey is based on the
fact that women are engaged in household chores rather than entering the labor force. Women
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who want to earn income, on the other hand, generally turn to informal employment. As a result,
a situation is encountered where women struggle against poverty within the framework of
patriarchal cultural relations and neoliberal policies but at the same time, the struggle is not
enough to get rid of poverty.
Keywords: Women’s poverty, unemployment, neoliberal policies, informal employment and
deindustrialization
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Eğlenceli Fen Etkinlikleri Aracılığıyla Çocuklarda Kavramsal Gelişimin İncelenmesi
Filiz SONKAYA
Prof. Dr. Şule BAYRAKTAR
Özet
Okul öncesi dönem çocukları için fen etkinlikleri çocukların bilime karşı olumlu tutumlar
geliştirmesine bir basamak olması açısından önemlidir. Çocuklar bu etkinlikler sayesinde
bilime merak duyacaklar, olayların nedenleri ve sonuçları arasında bağlantı kurma becerilerini
geliştirmeye başlayacaklar, bilimin önemini kavrayacaklar ve belki de gelecekteki
meslekleriyle ilgili bir vizyon geliştireceklerdir. Dolayısıyla temel eğitimin ilk basamağında
gerçekleştirilen fen aktiviteleri daha sonraki yıllarda çocukların fene yönelik tutumlarını ve
bilimle ilgili düşüncelerini etkileyecek olması açısından oldukça değerlidir. Bu dönem
çocuklarının içinde bulundukları bilişsel gelişim düzeyleri dikkate alındığında bilimsel
kavramları zihinlerinde tam olarak oluşturmaları beklenemez. Ancak fen etkinlikleri
aracılığıyla çocukların bilişsel becerilerini geliştirebilmeleri bakımından ilk adımı atmalarında
yardımcı olunabilir. Ayrıca gözlem yapma, gözlemleriyle ilgili tahminlerde bulunma, sınıflama
yapma gibi temel bilimsel süreç becerilerinin gelişiminde katkı sağlanabilir.
Bu çalışmanın temel amacı, çocukların daha önce karşılaşmadıkları düşünülen bazı bilimsel
kavramlarla ilgili düşüncelerini deneylerle gerçekleştirilen eğlenceli fen etkinlikleri sırasında
kendilerine yöneltilen sorulara verdikleri cevaplar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla
çocuklara 4 adet fen ile bütünleştirilmiş etkinlik hazırlanmış olup öğretmen denetiminde
yaptırılacaktır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması desenine sahiptir.
Araştırmanın verileri öğretmenin etkinlik sırasında ve etkinlik sonrasında ilgili kavramlarla
ilgili sorduğu sorulara çocukların vermiş olduğu yanıtlardan oluşmaktadır. Kaydedilen
yanıtların analizi sonucunda, çocukların ilgili konuyla ilgili herhangi bir kavramsal yapıya
sahip olup olmadıkları ve bu kavramsal yapıların nasıl olduğu belirlenecektir. Çalışmada
gerçekleştirilecek olan aktiviteler ve ilgili kavramlar şunlardır: Dans Eden Mısırlar (Tepkime
ve Gaz kavramları), Uçan Balonlar (sıcak hava balonunun uçma prensibi), Kaybolan Maddeler
(Çözünme), ve Renkli Balonlar (Tepkime, Gaz). Etkinliklerin planları hazırlanmış olup
araştırma ilkokula bağlı bir anasınıfında 7-8 çocuktan oluşan okul öncesi grubuyla öğretmen

44

denetiminde gerçekleştirilecektir. Araştırmanın uygulaması henüz tamamlanmamış olup
bulgular daha sonra tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Deney, bilimsel süreç becerileri, okul öncesi eğitim, fen etkinlikleri,
kavramsal gelişim
Examining The Conceptual Development İn Children Through Fun Science Activites
Filiz SONKAYA
Prof. Dr. Şule BAYRAKTAR
Abstract
Science activities for preschool children are important in terms of being a step for children to
develop positive attitudes towards science. By means of these activities, children will be curious
about science, develop skills to understand cause-effect relationships, understand the
importance of science and perhaps develop a vision for their future profession. Therefore,
science activities carried out in the first step of basic education are very valuable in terms of
affecting children’s attitudes towards science and their thoughts about science in later years.
Considering the cognitive developmental levels of children of this period, they might not be
expected to fully develop scientific concepts in their minds. However, through science
activities, children can be helped to take the first step in developing their cognitive skills. In
addition, it can contribute to the development of basic scientific process skills such as
observation, prediction, and classification.
The main purpose of this study is to reveal the thoughts of children about some scientific
concepts which were not assumed that they had encountered before, through the answers they
give for questions posed to them during the fun science activities. For this purpose, 4 scienceintegrated activities have been prepared for children to be done under the supervision of teacher.
The research has a case study pattern, one of the qualitative research designs. The data of the
research consist of the answers of the children to the questions asked by the teacher about the
related concepts during and after the activities. Analyzing the recorded answers, it will be
determined whether the children have any conceptual structure related to the relevant subject
and how these conceptual structures are. The activities and related concepts to be performed in
the study are: Dancing Corns (Reaction and Gas concepts), Flying Balloons (the Principle of
Flying a hot air balloon), Disappearing Substances (Dissolution), and Colored Balloons
(Reaction, Gas). The plans of the activities have been prepared, and the research will be carried
out under the supervision of a teacher with a group of 7-8 preschool children in a kindergarten
of a primary school. The implementation of the research has not been completed yet, and the
findings will be discussed later.
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Kahramanmaraş, Adana ve Gaziantep Örnekleri Işığında Suriye-Zengi Üslubunun
Mimariye Etkileri
Furkan KÖKSÖKEN
Doç. Dr. Fevziye EKER
Özet
Nurettin Zengi döneminde (1118-1174) en parlak dönemini yaşayan Zengiler, mimariden
ziyade mimari yapılardaki süsleme öğelerinde yenilik katmışlardır.
Suriye ve Irak'ta Selçukluların devamı olan Ata Bekler ve Zengiler devrinden (12.-13. yüzyıl)
bugüne kalan eserler, genellikle İran Selçuklu üslûbundan ayrılan özellikleri ortaya
koymaktadır. Malzeme olarak taşın yoğun kullanıldığı bu üslupta Selçukluların kullandığı
tuğla, alçı, terrakota ile çini bezemelerin yerini taş bordürler, kabartmalar, stalaktitler ve çok
renkli mermer işçiliği almıştır. Suriye bölgesinin kemerlerde, portallerde, minarelerde
uyguladığı iki renk taşlı bezemeler, büyük sülüs yazı frizleri, stalaktit kavsaralar, süslü kilit
taşları yeni özellikleri arasında yer almaktadır. Bağdat Tilsım kapısı ile Halep kale kapısının taş
ejder kabartmalarında ve Musul Karasaray’ın (Bedreddin Lûlû devri 1233-59) alçı figürlü
kabartmalarında gördüğümüz gibi daha önce el sanatlarında fazlaca kullanılan figürler süsleyici
bir öğe olarak mimariye aktarılmıştır. Üslubun en önemli yeniliği, portal, mihrab ve eyvan
kemerlerini taçlandıran iki, bazen de üç renk mermerle işlenmiş fistolu ve örgülü, kemer
ortasında düğümlenen band uygulamasıdır. Bu süsleme değişikliklerini Artuklular da kullanmış
ve burada çalışan ustalar Anadolu’nun farklı bölgelerinde özellikle güney kesimlerinde de
uygulamışlardır. Akdeniz’e yakın şehirlerimizden Kahramanmaraş, Adana ve Gaziantep’in
tarihi incelendiğinde hem kültürel hem de mimari yönden birbirlerininden etkilendikleri
görülmektedir. Anadolu’nun Türkleşmesi ile birlikte Anadolu mimarisinde oldukça yaygın
görülmeye başlayan Suriye-Zengi süsleme etkileri incelendiğinde özellikle iki renkli taş işçiliği,
kubbede mukarnas, zengi düğümü ve zikzaklı kemerler gibi süsleme öğelerinin bahse konu
şehirlerde yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Çalışma ile Kahramanmaraş, Adana ve
Gaziantep şehirlerinin tarihi süreci, mimarisi ve mimaride Suriye-Zengi etkilerinin konuları
değinilerek birbiri ile ilişkileri incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Suriye-Zengi, Mimari.
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The Effects of the Syrian-Zengid Style on Architecture in the Light of Kahramanmaraş,
Adana and Gaziantep Examples
Furkan KÖKSÖKEN
Doç. Dr. Fevziye EKER
Abstract
Zengids, who lived their brightest period in the period of Nurettin Zengi, added innovations to
the decoration elements in architectural structures rather than architecture.
Monuments remaining from the Atabeg and Zengid periods, cultures that developed from that
of the Seljuks in Syria and Iraq (in the 12th. And 13th. Centuries) generally show some
characteristics that distinguish them from the Iranian Seljuk style. There is a preference fort he
traditional material of the region, stone. The brick, stucco, terra cotta and ceramic ornaments of
the Great Seljuk are lar gely replaced by stone borders, relief panels, stalactite and coloured
marble work. The innovation characteristic of the Syrian region is that of coloured marble
ornamentation on arches, portals and minarets while other new characteristics include thuluth
(sülüs) inscriptions on large scale friezes, stalactite arch moulding and ornamented keystones.
Stone dragon reliefs of the Talisman Gate of Baghdad and the Castle Gate of Aleppo, and stucco
figural reliefs of Mosul Karaserai (Bedreddin Lulu period 1233-1259) remind us of the
prevalence of figural motifs in the decorative arts and strike us here by their translation into
architec tural motifs. The most important innovation of the period is the system of marble bands,
fluted and interlaced, of two or three colours, to be seen in the spandrels above portals, mihrab
and iwan arches, knotted above the centre of the arch.
The artukids has been used this ornament vicissitudes,also and the masters has practiced
this,especially different areas of Anatolia region and south part of it.
The cities which are close to Anatolia region Kahramanmaras,Adana,Gaziantep when we
examined their histories both cultural and architectural sides has affected each other. With this
work Kahramanmaras,Adana,gaziantep cities histories are and their connections with each
other,their hostorical process,their architecture and their effects of architectural syria-zengid
subjects are will be discussed.
Keywords: Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Syrian-Zengid, Architecture.
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Kinetik Tipografinin Gelişimi ve Kullanım Alanları
Furkan ZENGİN
Dr. Öğr. Üyesi Nihal DERİN COŞKUN
Özet
Geçmişten günümüze tipografi iletişim ve tasarım aracı olarak hayatımızın her alanında var
olmuştur. Bir açıdan bakıldığında doluluk ve boşluklardan oluşan semboller olan harfler ile
semiyotik ve semantik iletişim sistemi tipografi; bizlere bilgi havuzunun kapılarını açmakta ve
devamında medeniyetimizin oluşmasında katkı sağlamaktadır. Değişim ve dönüşümün
gerçekleştiği bu süreç zarfında tipografide devingen bir yapıda olmuş ve iletişim aracından
tasarımın kendisi haline geldiği bir serüven izlemiştir.
Tipografinin devingen tarihi süreci içerisinde gelişen teknoloji ve imkanlar dahilinde tipografiye
hareket katılarak bir alan olarak kinetik tipografi meydana getirilmiştir. Hareketli tipografi,
kinetik tipografi veya animasyonlu tipografi gibi çeşitli isimlerle adlandırılan, yazının
hareketlendirilmesiyle yaratılan bu tasarım ve iletişim aracının, tarihi ve gelişim süreci
aktarılmak istenerek bir araştırma hazırlanmıştır. Giderek kullanımı kolaylaşan ve artan kinetic
tipografinin uygulama alanları incelenerek insanlar üzerindeki etkileşimine değinilmiştir.
Araştırma ile sinema sektöründen sanat yapıtlarına, festivallerden kurumsal alanlara kadar bir
çok alanda kullanılan kinetik tipografi ve pandemi süreci incelenerek sürekli bir ilerleme
kaydettiği gözlenmiştir.
Günümüz pandemi koşullarınında etkisi ile daha da hızlı bir şekilde hayatımızda yer alan
teknoloji tasarım ve sanat alanında da etkisini göstermiştir. Bu bağlamda teknolojik gelişmelerin
desteği ile de giderek kullanım alanı artan kinetik tipografinin gelişimine değinilerek günümüzde
pandemi koşulları ile nasıl bir bağlantısı olduğu saptanmaya çalışılmıştır. Kinetic tipografinin
gelişen teknoloji ile farklı nitelikleri bünyesine kattığı, kullanımındaki etkisi ve insanlar
üzerindeki etkileşimi incelenerek sunulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kinetik, tipografi, hareketli, yazı, tasarım
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Kınetıc Typography’s Advencement And Use Areas
Furkan ZENGİN
Dr. Öğr. Üyesi Nihal DERİN COŞKUN
Abstract
From past to present, typography has existed in every aspect of our lives as a communication
and design tool. From one point of view, the semiotic and semantic communication system
typography with letters, which are symbols of fullness and spaces; it opens the doors of the
knowledge pool to us and contributes to the formation of our civilization. During this period of
change and transformation, typography has been in a dynamic structure and has followed an
adventure in which it has become design itself from a communication tool.
Kinetic typography has been created as a field by adding movement to typography within the
developing technology and possibilities within the dynamic history of typography. A research
has been prepared by desiring to convey the history and development process of this design and
communication tool, which is called by various names such as animated typography, kinetic
typography or animated typography, created by activating the text. The application areas of
kinetic typography, which is increasingly easy to use and increasing, are examined and its
interaction on people is mentioned. With the research, it has been observed that kinetic
typography used in many fields from the cinema industry to works of art, from festivals to
corporate areas, and the pandemic process, have made a continuous progress.
With the effect of today's pandemic conditions, technology, which takes place in our lives even
faster, has also shown its effect in the field of design and art. In this context, the development of
kinetic typography, which is increasingly used with the support of technological developments,
has been mentioned and it has been tried to determine how it is related to the pandemic conditions
today. It has been tried to be presented by examining the effect of kinetic typography in its use
with different qualities with the developing technology and its interaction on people.
Keywords: Kinetic, typography, motion, text, design
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Sınır Olgusu Bağlamında “Propaganda” Filminin Sosyolojik Analizi
Gökçe GÜNEY
Özet
Sınırlar, devletin bilhassa da modern ulus-devletin egemenliğini sembolize eden ve bu
egemenliğin nerede başladığını ve son bulduğunu belirleyen araçlar olarak tanımlanmaktadır.
Sözlükte ise sınır; “bir şeyin yayılabileceği veya genişleyebileceği son çizgi, uç” ya da “iki
komşu devletin topraklarını birbirinden ayıran çizgi, hudut” şeklinde tanımlanmaktadır. Farklı
boyutlarda tanımları olmasına rağmen görülmektedir ki sınır denildiğinde tanımını aşan önemli
bir sosyo-politik gerçeklik karşımıza çıkmaktadır. Sınırı sosyolojik olarak ele almak ve anlamak
ise toplumsal yapıya, olaylara ve gerçekliğe dair cevaplar bulunması noktasında önemlidir. Bu
amaçla son dönemde ortaya çıkmış ve sınır çalışması noktasında önemli kazanımlar sağlayan
sınır sosyolojisi sınır toplumlarının gündelik pratiklerini, sınırın meydana getirdiği kültürü ve
sembolleri inceleyerek bu unsurların ardındaki toplumsal gerçekleri ortaya koymaktadır.
Toplumsal gerçeklik söz konusu olduğunda ise toplumda bilinç oluşturması ve bu gerçekliklere
dikkat çekilmesi noktasında sinemanın etkisi göz ardı edilmemelidir. Bu noktada sınır olgusu da
yaratmış olduğu toplumsal değişimler neticesinde filmlere konu olduğu görülmektedir. Bu
çalışmanın amacı da yönetmenliğini Sinan Çetin’in üstlendiği 1999 yapımı “Propaganda” filmini
sınır olgusu, toplumun sınır algısı, sınırda yaşayan insanların eylemlerine ve günlük yaşamlarına
yansıyan sınır söylemleri ve sınırı oluşturan unsurlar neticesinde ele almak ve sosyolojik
analizini gerçekleştirmektedir. Bu noktada çalışmamıza konu olan “Propaganda” filminde,
doğup büyüdüğü Hisli Hisar kasabasına Gümrük Muhafaza Müdürü olarak dönen Mehdi ve
çocukluk arkadaşı Rahim'in ailelerinin kasabanın ortasından geçen sınır telleri ile parçalanan
hayatlarını anlattığı görülmektedir. Gerçekleştirilen analiz neticesinde de sınırın ortaya çıkış
biçimleri olarak farklılık gösterdiği, sınır olan toplumlarda kültürel ve sınıfsal çatışmaların
yaşandığı, toplumda sınıra dair algının önemli olduğu, sınırın kimlikler ve ilişkiler üzerinde etki
gösterdiği ve sınırın çeşitli unsurları barındırdığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sınır, sınır sosyolojisi, propaganda filmi
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Sociological Analysis of the Film "Propaganda" in the Context of the Border Phenomenon
Gökçe GÜNEY
Abstract
Borders are defined as tools that symbolize the sovereignty of the state, especially the modern
nation-state, and determine where this sovereignty begins and ends. In the dictionary, the border
is defined as “the last line, end, through which something can spread or expand” or “the line
separating the territories of two neighboring states, frontier”. Although there are definitions in
different dimensions, it is seen that there is an important socio-political reality that exceeds its
definition when the border is mentioned. It is important to consider and understand the border
sociologically in terms of finding answers to the social structure, events and reality. For this
purpose, border sociology, which has emerged recently and has provided important gains in
terms of border study; It examines the daily practices of border societies, the culture and symbols
created by the border, and explains the social realities behind these elements. When it comes to
social reality, the influence of cinema in raising awareness in society and drawing attention to
these realities should not be ignored. At this point, it is seen that the border phenomenon is also
the subject of films as a result of the social changes it has created. The aim of this study; The
film "Propaganda", directed by Sinan Çetin, is handled and sociologically analyzed as a result
of the border phenomenon, the society's perception of the border, the border discourses reflected
on the actions and daily lives of the people living on the border, and the factors forming the
border. At this point, in the movie "Propaganda", which is the subject of our study, it is seen that
Mehdi and his childhood friend Rahim, who returned to the town of Hisli Hisar where he was
born and grew up, as the Customs Enforcement Manager, are describing their families' lives that
were shattered by the border wires passing through the middle of the town. As a result of the
analysis, it was concluded that the border differs in its forms of emergence, cultural and class
conflicts are experienced in the societies with borders, the perception of the border is important
in the society, the border has an effect on identities and relations, and the border contains various
elements.
Keywords: Border, border sociology, the movie "propaganda"
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Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sorgulama Becerilerinin İncelenmesi
Güldane Dinç Bay
Doç. Dr. Talip Öztürk
Özet
Bu araştırmanın amacı, Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sorgulama beceri niteliklerine sahip
olma düzeylerinin belirlenmesi ve sorgulama becerilerini çeşitli değişkenler (cinsiyet, yaş,
üniversite ve sınıf düzeyi) açısından incelemektir. Araştırma, tarama modelinde betimsel bir
çalışma olarak desenlenmiştir. Araştırmanın örneklemi grubu, 2021- 2022 akademik yılı bahar
döneminde Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Bayburt
Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler
bölümlerinde öğrenim gören, 200 sosyal bilgiler öğretmen adayından oluşmaktadır. Demografik
özellikler “Kişisel Bilgi Formu” ile belirlenmiştir. Veri toplama aracı olarak, Aldan Karademir
ve Saracaloğlu (2013) tarafından geliştirilen “Sorgulama Becerileri Ölçeği” kullanılmıştır.
5’likert, 14 madde ve 3 alt boyuttan oluşan ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.83
olarak hesaplanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde, Mann Whitney-U testleri ve Kruskal
Wallis-H testleri kullanılmıştır. Bulgular, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sorgulama
becerilerinin orta değerin üzerinde olduğunu göstermektedir. Öğretmen adaylarının sorgulama
becerileri ortalama puanı cinsiyet, yaş, üniversite ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre anlamlı bir
farklılık göstermemiştir. Ancak cinsiyet değişkenine göre “bilgi edinme” alt boyutunda, kadın
öğretmen adayları ve “özgüven” alt boyutunda ise erkek öğretmen adayları lehine anlamlı bir
fark gösterdiği, yaş değişkenine göre “bilgi edinme” alt boyutunda 22-23 yaş grubundaki
öğretmen adayları lehine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği üniversite değişkenine göre “bilgi
edinme” boyutunda Bayburt üniversitesinde öğrenim gören öğretmen adayları lehine göre
anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte öğretmen adaylarının sorgulama
becerilerinin sınıf değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Bulgular
doğrultusunda, öğretmen adaylarının sorgulama becerilerine ilişkin öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Üst bilişsel, anlamlı öğrenme, soru sorma
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Investigation of Inquiry Skills of Social Studies Teacher Candidates
Güldane Dinç Bay
Doç. Dr. Talip Öztürk
Abstract
The aim of this study is to determine the level of social studies teacher candidates' questioning
skills and to examine their questioning skills in terms of various variables (gender, age,
university and class level). The research was designed as a descriptive study in the scanning
model. The sample group of the research consists of 200 social studies teacher candidates
studying at Gaziosmanpaşa University, Amasya University, Ordu University, Bayburt
University and Recep Tayyip Erdoğan University Faculty of Education Social Studies
departments in the spring semester of 2021-2022 academic year. Demographic characteristics
were determined with the "Personal Information Form". The "Inquiry Skills Scale" developed
by Aldan Karademir and Saracaloğlu (2013) was used as a data collection tool. The Cronbach
Alpha reliability coefficient of the scale, which consists of a 5-point scale, 14 items and 3 subdimensions, was calculated as 0.83. Mann Whitney-U tests and Kruskal Wallis-H tests were
used in the analysis of research data. Findings show that social studies teacher candidates'
questioning skills are above the average value. The average score of prospective teachers'
inquiry skills did not show a significant difference according to gender, age, university and
grade level variables. However, according to the gender variable, there was a significant
difference in favor of female teacher candidates in the sub-dimension of "acquiring knowledge"
and in the sub-dimension of "self-confidence" in favor of male teacher candidates, and in the
sub-dimension of "acquiring knowledge" according to the age variable, there was a significant
difference in favor of teacher candidates in the 22-23 age group. It has been determined that
there is a significant difference in favor of teacher candidates studying at Bayburt University in
the dimension of "acquiring knowledge" according to the university variable in which there is
a difference. However, it was determined that the questioning skills of the teacher candidates
did not show a significant difference according to the class variable. In line with the findings,
suggestions regarding the questioning skills of prospective teachers were presented.
Keywords: Higher cognitive, meaningful learning, interrogation
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Arşiv Belgeleri Işığında Giresun Kapusen Kilisesi’nin İnşa Süreci ve Mimarisi
Gülferi AKIN ERTEK
Özgül YILDIRIM GÜNEŞ
Özet
Osmanlı Devleti’nin yönetimi altındaki kentler, tarihi süreçte kozmopolit bir toplumsal yapıya
sahip olmuştur. Osmanlı’nın XIX. yüzyılda siyasi ve sosyal alanlarda sürdürdüğü batılılaşma
girişimleri bağlamında ilan ettiği Tanzimat (1839) ve özellikle de Islahat Fermanı’ndan (1856)
sonra bu toplumsal yapının parçasını oluşturan gayrimüslimlere ait ibadet mekânları çoğalmıştır.
Hristiyanlığın mezheplere ayrılmasıyla Anadolu topraklarında yoğun biçimde Ortodoks
cemaatin varlığından söz edilebilse de önceleri daha az görülen farklı mezhebe mensup kişilerin
nüfusu, batılılaşma sürecinde verilen çeşitli imtiyazlar ile artmıştır. Batılılaşma döneminde
yapılaşma üzerinde etkili olan Hristiyanlardan Katolik mezhebine mensup Kapusenler de
misyonerlik faaliyetleri kapsamında Anadolu’ya gelerek inşa faaliyetlerine girişmiştir. Fakat
Katolik mezhebi ve ona tabi cemaatler, Ortodoks mezhebine kıyasla daha az kilise inşa
edebilmiştir. Çalışmanın konusunu Katoliklerin hamisi Fransa Devleti’nin desteğiyle XX.
yüzyılın ilk çeyreğinde inşa ettirilmiş Karadeniz Bölgesi’ndeki nadir kilise örneklerinden olan
Giresun Kapusen Kilisesi oluşturmaktadır. Katoliklere ait Barok, Neoklasik, Neogotik ve
benzeri üsluplarla tasarlanarak çeşitli bölgelerdeki kentler içerisinde Avrupalı kimliği sergileyen
kiliseler bilinmektedir. Ancak Karadeniz bölgesi bazında benzerine rastlanmayan Giresun
Kapusen Kilisesi, Neogotik üslup ağırlıklı eklektik tarzıyla farklılık göstermektedir. Çalışma
kapsamında Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivinden erişilen belgelerde geçen yazışma detayları
ve yapıya ait çizimler ile kilisenin inşa süreci ve dönemindeki tasarımı değerlendirilmiş,
günümüzdeki mimari özelliği tanıtılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ottoman, Black Sea, Architecture, Church, Catholic
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The Construction Process and Architecture of Giresun Kapusen Church in Consideration
of Archival Documents
Gülferi AKIN ERTEK
Özgül YILDIRIM GÜNEŞ
Abstract
Cities under the rule of the Ottoman Empire had a cosmopolitan social structure in the historical
process. After the Edict of Tanzimat (1839) and especially the Edict of Reform (1856), which
the Ottomans declared in the context of westernization attempts in the political and social fields
in the XIXth century, places of worship belonging to nonMuslims, which formed a part of this
social structure, increased. Although it is possible to talk about the existence of an Orthodox
community in Anatolia with the separation of Christianity into sects, the population of people
belonging to different sects, which were less common in the past, increased with various
privileges given in the westernization process. Capuchins belonging to the Catholic sect, who
were influential on the construction during the Westernization period, came to Anatolia within
the scope of missionary activities and started building activities. However, the Catholic sect and
its subordinate communities were able to build fewer churches than the Orthodox sect. The
subject of the study is Giresun Kapusen Church, one of the rare church examples in the Black
Sea Region, which was built in the first quarter of the XXth century with the support of France,
the protector of Catholics. Churches that exhibit European identity in cities in various regions,
designed with Catholic Baroque, Neoclassical, Neogothic and similar styles are known.
However, the Giresun Kapusen Church, unique in the Black Sea region, differs by its Neogothic
preponderant eclectic style. Within the scope of the study, the correspondence details in the
documents accessed from the The Ottoman Archives of the Prime Minister’s Office, the project
drawings of the building, the construction process and the design of the church in the period
were evaluated, and its current architectural feature was introduced
Keywords: Osmanlı, Karadeniz, Mimari, Kilise, Katolik.
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Türkiye’deki Müzik Terapistlerin Müzik Terapi Eğitimine İlişkin Görüşleri
Gürbüz AKYÜREK
Doç. Dr. Sercan ÖZKELEŞ
Özet
Bu araştırmada; Türkiye’deki ve dünyadaki sertifikalı müzik terapi eğitiminin nasıl yürütüldüğü
ve sertifikalı müzik terapi eğitiminin nasıl yürütülmesi gerektiğinin tespit edilmesi
amaçlanmıştır. Araştırma, müzik terapi alanında gerek araştırmacı gerekse müzik terapistler için
kaynak teşkil etmesi ve sertifikalı müzik terapi eğitimine yönelik yeni düzenlemelerin yapılması
açısından önemlidir. Araştırma Türkiye’deki ve dünyadaki sertifikalı müzik terapi eğitimlerinin
tespit edilmesine yönelik genel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma
grubunu, ülkemizde müzik terapisti sertifikasına sahip olan akademisyenler, uzman doktorlar,
müzik meslek mensupları, sağlık meslek mensupları ve müzik terapistler oluşturmaktadır.
Çalışma grubunu veri miktarı ve araştırmanın odağı dikkate alınarak en az lisans eğitimini
tamamlamış ve gerek yurt dışında gerekse yurt içinde müzik terapi eğitimlerini tamamlamış
ülkemizdeki sertifika sahibi kişiler oluşturmuştur. Araştırmadaki verilerin toplanmasında
görüşme türlerinden standartlaştırılmış açık uçlu görüşme yaklaşımından yararlanılmıştır.
Araştırmanın bulgularında öncelikle katılımcıların görüşlerini yansıtmak amacıyla betimsel
analiz yöntemi kullanılarak doğrudan alıntılara yer verilmiştir. İkinci aşama olarak betimsel
yaklaşımla farkına varılmayan tema ve kavramlar içerik analizi uygulanarak neden sorusuna
cevap aranmıştır. İçerik analizinde elde edilen veriler ise, “Verilerin Kodlanması”, “Temaların
Bulunması”, “Verilerin Temalara ve Kodlara Göre Düzenlenmesi ve Tanımlanması”,
“Bulguların Yorumlanması” şeklinde dört evrede analiz edilerek yorumlanmıştır. Ülkemizdeki
Müzik Terapi Sertifikalı Eğitim Programı’nın, Standardı Sağlık Bakanlığı’ndan onay alan
GETAT Uygulama Merkezlerinde 130 saati teorik, 105 saat uygulama ve en az 5 müzik terapinin
yapılması üzere kısa süreli yoğun kurslarla tamamlandığı, dünyanın farklı ülkelerinde verilen
müzik terapi eğitiminin ise ülkelerin kendi dinamikleri, mevzuatları ve imkanları doğrultusunda
lisans, lisansüstü ve sertifikalı programlarla ve akreditasyona sahip merkezlerde, 300 saat ile
1200 saat arasında klinik uygulama ağırlıklı staj zorunluluğu olan ve çalışma şartı gerektiren
eğitimlerin ardından zorluk derecesi yüksek bir sınavla müzik terapi eğitiminin tamamlandığı ve
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ülkemizdeki müzik terapi eğitimi sertifikalı programların sonlandırılarak, yetkin müzik
terapistler tarafından lisans ve/veya lisansüstü programlarla yürütülmesi gerektiği sonucuna
ulaşılmıştır.
Not: Türkiye’deki Müzik Terapistlerin Müzik Terapi Eğitimine İlişkin Görüşleri isimli çalışma,
Doç. Dr. Sercan ÖZKELEŞ danışmanlığında yürütülen Türkiye’de Uygulanan Müzik Terapi
Yaklaşımları başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Müzik Terapi, Tamamlayıcı Tıp, Müzik Terapi Eğitimi, Müzik Eğitimi,
Müzikle Tedavi.

Opinions of Music Therapists in Turkey on Music Therapy Education
Gürbüz AKYÜREK
Doç. Dr. Sercan ÖZKELEŞ
Abstract
In this recent study; It was aimed to determining how the certified music therapy education in
Turkey and in the world is carried out and how the certified music therapy education should be
carried out. The research is important in terms of being a resource for both researchers and
music therapists in the field of therapy and making new arrangements for certified music
therapy education. The research is a descriptive study in the general screening model for the
determination of certified music therapy educations in Turkey and in the world. The study group
of the research consists of academicians, specialist doctors, music professionals, healthcare
professionals and music therapists who have music therapist certificates in our country.
Considering the amount of data and the focus of the research, the study group consisted of
certificate holders in our country who completed at least undergraduate education and
completed music therapy education both abroad and in the country. In the collection of data in
the research, standardized open-ended interview approach, one of the interview types, was used.
In the findings of the research, direct quotations were included by using the descriptive analysis
method in order to reflect the views of the participants. As the second stage, the themes and
concepts that were not noticed with the descriptive approach were applied to the content
analysis and the answer to the question of why was sought. The data obtained in the content
analysis were analyzed and interpreted in four phases: "Coding the Data", "Finding Themes",
"Organizing and Defining the Data According to Themes and Codes" and "Interpreting the
Findings". The music therapy certified training program in our country is completed with short57

term intensive courses such as 130 hours of theory, 105 hours of practice and at least 5 music
therapy in GETAT application centers, the standard of which is approved by the Ministry of
Health, and the music therapy education given in different countries of the world is based on
the dynamics of the countries. In accordance with the legislation and opportunities, music
therapy education is completed with a high-difficulty exam after training with undergraduate,
graduate and certified programs and accredited centers, which requires clinical practiceoriented internship between 300 hours and 1200 hours, and the music therapy education
certified programs in our country are terminated. It has been concluded that the music should
be carried out by competent music therapists with undergraduate and/or graduate programs.
Keywords: Music Therapy, Complementary Medicine, Music Therapy Education, Music
Education, Therapy with Music.
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Türkiye’deki Müzik Terapistlerin Müzik Terapi Ünitesine İlişkin Görüşleri
Gürbüz AKYÜREK
Doç. Dr. Sercan ÖZKELEŞ
Özet
Bu araştırmada; Türkiye’deki müzik terapi ünitesi koşullarının tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Araştırma, müzik terapi alanında gerek araştırmacı gerekse müzik terapistler için kaynak teşkil
etmesi, sertifikalı müzik terapi ünitelerine yönelik yeni düzenlemelerin yapılması açısından
önemlidir. Araştırma Türkiye’deki müzik terapi ünitesi koşullarının tespit edilmesine yönelik
genel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu, ülkemizde
müzik terapisti sertifikasına sahip olan akademisyenler, uzman doktorlar, müzik meslek
mensupları, sağlık meslek mensupları ve müzik terapistler oluşturmaktadır. Çalışma grubunu
veri miktarı ve araştırmanın odağı dikkate alınarak en az lisans eğitimini tamamlamış ve gerek
yurt dışında gerekse yurt içinde müzik terapi eğitimlerini tamamlamış ülkemizdeki sertifika
sahibi kişiler oluşturmuştur. Araştırmadaki verilerin toplanmasında görüşme türlerinden
standartlaştırılmış

açık

uçlu

görüşme

yaklaşımından

yararlanılmıştır.

Araştırmanın

bulgularında öncelikle katılımcıların görüşlerini yansıtmak amacıyla betimsel analiz yöntemi
kullanılarak doğrudan alıntılara yer verilmiştir. İkinci aşama olarak betimsel yaklaşımla farkına
varılmayan tema ve kavramlar içerik analizi uygulanarak neden sorusuna cevap aranmıştır.
İçerik analizinde elde edilen veriler ise, “Verilerin Kodlanması”, “Temaların Bulunması”,
“Verilerin Temalara ve Kodlara Göre Düzenlenmesi ve Tanımlanması”, “Bulguların
Yorumlanması” şeklinde dört evrede analiz edilerek yorumlanmıştır. Ülkemizdeki müzik terapi
ünitelerinde; bir takım motor işlevlerinin yerine getirilmesine yönelik prototip enstrümanlar ve
işlevsel materyallerin yer almadığı ayrıca ünitelerde çalgı bulundurulmasının zorunlu
tutulmadığından hastalara/danışanlara yönelik müzik terapi uygulamaları sırasında, Orff müzik
terapi, Aktif müzik terapi, Doğaçlama müzik terapi ve Kreatif müzik terapi gibi müzik terapi
yaklaşımlarından yararlanılamayacağı ve Müzik terapi ünitelerinin sadece üniversite
bünyesinde

faaliyet

göstermesinin

terapi

ünitelerinde

yoğunluk

oluşturabileceği,

hastaların/danışanların müzik terapi uygulamalarından zamanında yararlanamayacağı
sonucuna ulaşılmıştır.
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Not: Türkiye’deki Müzik Terapistlerin Müzik Terapi Ünitesine İlişkin Görüşleri isimli çalışma,
Doç. Dr. Sercan ÖZKELEŞ danışmanlığında yürütülen Türkiye’de Uygulanan Müzik Terapi
Yaklaşımları başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Müzik Terapi, Tamamlayıcı Tıp, Müzik Terapi Ünitesi, Müzikle Tedavi.
Opinions of Music Therapists in Turkey on Music Therapy Unit
Gürbüz AKYÜREK
Doç. Dr. Sercan ÖZKELEŞ
Abstract
In this recent study; It was aimed to determining the conditions of the music therapy unit in
Turkey. The research is important in terms of being a resource for both researchers and music
therapists in the field of music therapy and making new arrangements for certified music
therapy units. The research is a descriptive study in the general survey model to determine the
conditions of the music therapy unit in Turkey. The study group of the research consists of
academicians, specialist doctors, music professionals, healthcare professionals and music
therapists who have music therapist certificates in our country. Considering the amount of data
and the focus of the research, the study group consisted of certificate holders in our country
who completed at least undergraduate education and completed music therapy education both
abroad and in the country. In the collection of data in the research, standardized open-ended
interview approach, one of the interview types, was used. In the findings of the research, direct
quotations were included by using the descriptive analysis method in order to reflect the views
of the participants. As the second stage, the themes and concepts that were not noticed with the
descriptive approach were applied to the content analysis and the answer to the question of why
was sought. The data obtained in the content analysis were analyzed and interpreted in four
phases: "Coding the Data", "Finding Themes", "Organizing and Defining the Data According
to Themes and Codes" and "Interpreting the Findings". In music therapy units in our country;
Music therapy approaches such as Orff music therapy, Active music therapy, Improvised music
therapy and Creative music therapy cannot be used during music therapy practices for
patients/clients, since there are no prototype instruments and functional materials for the
fulfillment of some motor functions and it is not mandatory to have an instrument in the units,
and It has been concluded that the fact that music therapy units only operate within the
university can create an intensity in therapy units, and patients/clients cannot benefit from music
therapy applications in a timely manner.
Keywords: Music Therapy, Complementary Medicine, Music Therapy Unit, Therapy with
Music.
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Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Muhabbet Tılsımı Romanında Bâtılı İfade Eden Söz Varlığı
Hakan ÇELEBİ
Özet
Söz varlığı, terim olarak bir dildeki sözcüklerin bütününü ifade eder ancak bu söz varlığının
içinde o dili kullanan topluluğun tarihini, kültürünü, yaşayış şeklini ve dünya görüşünü
yansıtan birçok unsurun izlerini de bulmak mümkündür. Türkler bilindiği gibi İslamiyet
öncesinde ve İslamiyet sonrasında da inançlarına bağlı olarak yaşamış bir topluluktur ve bu
inanca dayalı yaşayış özellikleri kullandıkları sözcüklere de ister istemez yansımıştır.
Toplumsal olarak zamanla Allah’a ve bir dine inanma dışında; gerçekliği olmayan varlıklara,
asılsız sözlere, boş düşüncelere inanma duygusu da gelişmiştir. Bu durum bâtıl kavramına
dayalı sözcüklerin türetilmesine, Arapça ve Farsça gibi dillerden bâtılı ifade eden yabancı
sözcüklerin alınmasına ve dolayısıyla dilde bâtıla dayalı bir söz varlığının oluşmasına neden
olmuştur.
Bu çalışmada Türk kültüründe yer alan inanç kaynaklı bâtıl söz varlığı üzerinde durulmuştur.
Kaynak olarak Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Muhabbet Tılsımı romanı belirlenmiş ve romanda
ön plana çıkan bâtıl söz varlığı ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Bâtılı belirten söz ve söz
grupları kendi içerisinde 13 konu başlığı altında gruplandırılmış ve toplamda bâtılı ifade eden
85 sözcük tespit edilmiştir: büyü, fal, ejderha, iksir, nefes, tılsım, uğursuz, üfürükçü vb. Her
sözcük, sözlük anlamı ve cümle içerisindeki örnek kullanımlarıyla gösterilmiştir. Mevcut söz
varlığında tür bakımından ad, sıfat, fiil özellikli sözcükler ile yapı bakımından basit, türemiş
ve birleşik sözcükler de yer almış ve köken bakımından daha çok Doğu kökenli Arapça,
Türkçe, Farsça, Arapça + Türkçe sözcüklerin ağırlıkta olduğu tespit edilmiştir.
Çalışmada ayrıca bâtılı ifade eden bazı sözlerin -cümlede elde edilen misallerine göre- eş
dizimli kullanımlarına yer verilmiştir: aşk tılsımı, muhabbet tılsımı, mübarek tılsım, tılsım
almak, tılsım efsunu, tılsım kuvveti, tılsım nüshası, tılsım tesiri, tılsıma erişmek, tılsıma malik,
tılsımı tılsımlamak vb. Eş dizimli şekiller sayısal olarak söz varlığına dahil edilmemiş ve
sözcüklerin eş dizimlilikleri cümle içerisindeki örnek kullanımları ile birlikte gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hüseyin Rahmi Gürpınar, roman, bâtıl, söz varlığı, eş dizimlilik.
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The Vocabulary Expressıng Superstıtıous In Huseyın Rahmı Gürpınar's Novel Muhabbet
Tılsımı
Hakan ÇELEBİ
Abstract
Vocabulary, as a term, refers to the whole of the words in a language, but it is possible to find
traces of many elements that reflect the history, culture, lifestyle and worldview of the
community that uses that language. As it is known, Turks are a community that lived depending
on their beliefs before and after Islam, and this belief-based lifestyle was inevitably reflected in
the words they used. Socially, apart from believing in God and a religion over time; The feeling
of believing in unreal existence, unfounded words and empty thoughts has also developed. This
situation has led to the derivation of words based on the concept of superstitious, the inclusion
of foreign words expressing superstitious from languages such as Arabic and Persian, and thus
the formation of a superstitious-based vocabulary in the language.
In this study, the belief-based superstitious vocabulary in Turkish culture is emphasized. As the
source, Hüseyin Rahmi Gürpınar's novel Muhabbet Talsım has been determined and the
superstitious vocabulary that comes to the fore in the novel has been examined in detail. Words
and phrases that indicate superstitious are grouped under 13 subject headings, and a total of 85
words expressing superstitious are identified: büyü, fal, ejderha, iksir, nefes, tılsım, uğursuz,
üfürükçü etc. Each word is illustrated with its dictionary meaning and example usage in the
sentence. In the existing vocabulary, noun, adjective, verb-specific words and simple, derivative
and compound words in terms of structure are also included, and it has been determined that
mostly Eastern-origin Arabic, Turkish, Persian, Arabic + Turkish words are predominant in
terms of origin.
The study also includes collocational uses of some words expressing superstitious-according to
the examples obtained in the sentence: aşk tılsımı, muhabbet tılsımı, mübarek tılsım, tılsım
almak, tılsım efsunu, tılsım kuvveti, tılsım nüshası, tılsım tesiri, tılsıma erişmek, tılsıma malik,
tılsımı tılsımlamak etc. Collocations are not included in the vocabulary numerically, and the
collocations of words are shown together with their use in sentences.
Keywords: Hüseyin Rahmi Gürpınar, novel, superstition, vocabulary, collocations.
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Anadolu Taş Tezyinatında On İki Hayvanlı Türk Takvim Figürlerinin Etkisi
Halime Özlem ÇABUK
Özet
12 Hayvanlı Türk takvimi, Orta Asya toplumunun günlük hayatlarında iç içe oldukları
hayvanlara çeşitli anlamlar yüklemesi sonucu ortaya çıkmıştır. Zamanı sistemli hale getirmek
amacıyla kullanılan takvimde 12 hayvan yer alır ve her hayvan bir yıla denk gelmektedir. Orta
Asya etkisi ile Türk sanatına giren bu figürler Anadolu bezeme sanatında eksik de olsa tasvir
edilmiştir. Bu çalışmada, 12 Hayvanlı Türk Takviminde yer alan figürlerin Niğde Sungur Bey
Cami, Sivas Gök Medrese ve Emir Saltuk Kümbeti üzerinde sembolizmi ve etkisi ele alınmıştır.
Takvim hayvanı olduğu düşünülen figürlerin yapılarda bir arada verilmemesi tartışılan bir
durumdur.
Anahtar Kelimeler: Zaman, Takvim, On İki Hayvanlı Türk Takvimi

The effect of Turkish Calendar Figures with Twelve Animals in Anatolian Stone
Decoration
Halime Özlem ÇABUK
Abstract
The Turkish calendar with 12 animals was created as a result of the Central Asian society
placing various meanings on the animals they were intertwined with in their daily lives. The
calendar, which is used to systematically make time, includes 12 animals and each animal
corresponds to one year. These figures, which entered Turkish art with the effect of Central
Asia, are depicted even though they are incomplete in Anatolian decoration art. In this study,
the symbolism and effect of the figures in the Turkish Calendar with 12 Animals on Nigde
Sungur Bey Mosque, Sivas Gök Madrasa and Emir Saltuk Mausoleum were discussed. It is
controversial that figures thought to be calendar animals are not given together in structures.
Keywords: Time, Calendar, Tvelve Animals Turkish Calendar
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İlkokul Düzeyinde Öz-Şefkat Alanında Yapılan Araştırmalar Üzerine Bir Derleme
Çalışması
İlker TUNÇ
Özet
Duyuşsal faktörlerden biri olan ve yaşanan olumsuz durumlar karşısında kişinin başkalarına
göstermiş olduğu merhamet duygusunu kendisine de gösterebilme becerisi olarak tanımlanan
Öz-Şefkat, Doğu kültüründe yüzyıllardır bilinmekte olmasına rağmen Batı psikolojisinde
görece yeni bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.

Neff(2003), öz-şefkati oluşturan

bileşenleri öz-sevecenlik, ortak insanlık bilinci ve bilinçli farkındalık olarak tanımlamıştır.
Ancak, birbirleriyle sürekli bir etkileşim içerisinde olan bu bileşenlerin oluşturduğu bütünsel
bir yapı olarak ele alınmaktadır. Örneğin; yaşadığı bir deneyimin zor ve acı verici olduğuna
dair bir farkındalığa sahip olmayan bir birey kendisine karşı sevecen olamaz ve dolayısıyla
ortak insanlık bilincine de ulaşamaz. Yani öz şefkatli bireylerin bu üç bileşeni de aynı anda
kendilerinde barındırdıkları söylenebilir. Bu bileşenlerden biri eksik olursa kişi öz şefkatli
olamaz. Öz şefkatli bireyler, kendilerine karşı yargılayıcı olmaktan kaçınırlar ve duygu ve
düşüncelerini dengeli ve sakin bir şekilde değerlendirebilirler. Öz şefkatle ilgili çalışmalara
bakıldığında genellikle stresle başa çıkma, motivasyon, benlik saygısı ve öz denetim gibi
psikolojik faktörlerle ilişkisinin araştırıldığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı ilgili literatür
doğrultusunda öz şefkat kavramını, bileşenlerini ve ilişkili olduğu duyuşsal değişkenlerle ilgili
bağlantısını ortaya koyarak kavramsal bir çerçeve çizmektir. Çalışmada ayrıca Öz şefkat
kavramının eğitim psikolojisi alanındaki yansımalarıyla ilgili literatüre yer verilecek olup,
özellikle ilkokul öğrencileri veya öğretmenleri ile gerçekleştirilmiş olan araştırmaların
derlenerek tematik ve metodolojik açılardan incelenmesi de amaçlanmaktadır. Kapsamlı bir
literatür taraması sonucunda araştırma kapsamında Öz-şefkat konu alanında yurt içinde
yapılmış olan 1883 araştırma bulunduğu görülmüştür. Makaleler, amaç, yöntem, bulgular ve
öneriler ana başlıkları altında incelenecek olup, araştırma süreci devam etmekte olduğundan
bulgular daha sonra paylaşılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Öz-Şefkat, İlkokul, Duyuşsal Faktörler
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A Revıew Of Research In The Fıeld Of Self-Compassıon At Prımary School Level
İlker TUNÇ
Abstract
Self-Compassion, which is one of the affective factors and defined as the ability to show one's
sense of compassion to others in the face of negative situations experienced, is a relatively new
concept in Western psychology, although it has been known for centuries in Eastern culture.
Neff (2003) defined the components that make up self-compassion as self-kindness, common
humanity and mindfulness. However, it is considered as a holistic structure formed by these
components, which are in constant interaction with each other. E.g; An individual who does not
have an awareness that an experience he has had is difficult and painful cannot be
compassionate towards himself and therefore cannot reach a common consciousness of
humanity. In other words, it can be said that self-compassionate individuals contain these three
components at the same time. If one of these components is missing, a person cannot be selfcompassionate. Self-compassionate individuals avoid being judgmental towards themselves
and can evaluate their thoughts and feelings in a balanced and calm way. When the studies on
self-compassion are examined, it is seen that its relationship with psychological factors such as
coping with stress, motivation, self-esteem and self-control has been investigated. The aim of
this study is to draw a conceptual framework by revealing the concept of self-compassion, its
components and its connection with the related affective variables in line with the relevant
literature. The study will also include the literature on the reflections of the concept of Selfcompassion in the field of educational psychology, and it is also aimed to compile and examine
the researches carried out with primary school students or teachers from thematic and
methodological perspectives. As a result of a comprehensive literature review, it was seen that
there were 1883 studies conducted in the country on the subject of Self-compassion. The articles
will be examined under the main headings of purpose, method, findings and recommendations,
and the findings will be shared later, as the research process continues.
Keywords: Self-Compassion, Primary School, Affective Factors
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Biçimlendirici Değerlendirmeye Yönelik Eğitim Araştırmalarının İncelenmesi
İsmet İnanç BAYKAL
Doç. Dr. Erhan YAYLAK
Özet
Bu araştırmada; başlığında biçimlendirici değerlendirme ifadesi geçen çalışmaların çeşitli
değişkenler açısından sistematik olarak gözden geçirilmesi ve bu çalışmalara yönelik genel
sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır. Nitel araştırma desenlerinden betimsel analiz modeli
kapsamında yürütülen araştırmada dökümanlar (Araştırma Makalesi, Doktora ve Yüksek
Lisans Tezi, Genişletilmiş Bildiri) Dergipark, Yükseköğretim Ulusal Tez Merkezi ve Google
Scholar veri tabanları 2022 Mart ayında incelenerek elde edilmiştir. Bu tarama “biçimlendirici
değerlendirme” kavramı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan literatür taramasında ulaşılan
26 doküman “Yayın Sınıflandırma Formu” kullanılarak incelenmiş ve MaxQDA 2020 nitel veri
analizi programında içerik analizi ile çözümlenmiştir. Elde edilen veriler tablo ve grafikler ile
gösterilmiş; frekans, yüzde değerlerine de yer verilmiştir. Gerçekleştirilen içerik çözümlemesi
sonucunda çalışmaların çoğu nitel yöntemler kullanılarak, fen bilimleri alanında, lisans
düzeyinde öğrenciler ile sıklıkla görüşme teknikleri uygulanarak ve içerik analizi ile
çözümlenen makalelerden oluşmaktadır. Çalışmalarda örneklem belirlenirken en fazla amaçlı
örnekleme yöntemi kullanılmış, genelde 0-100 arasında katılımcı ile lisans düzeyinde eğitim
gören üniversite öğrencileri tercih edilmiştir. Dökümanların incelenmesi sonucunda ise
biçimlendirici değerlendirmenin öğrencilerin öğrenme düzeyini ve kalitesini arttırdığı, sınıf
ortamında derse katılımında, öğrenme sırasında ihtiyaç duyulan tekrar ve öğrenmenin
yapılandırılmasında etkili olduğu, kalıcı öğrenme ve aktif katılım sağlayarak kavramayı
kolaylaştırdığına ilişkin bulgulara ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Biçimlendici değerlendirme, ölçme ve değerlendirme, eğitim
araştırmaları
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A Review of Educational Research on Formative Assessment
İsmet İnanç BAYKAL
Doç. Dr. Erhan YAYLAK
Abstract
This study; was aimed to systematically review the studies with formative evaluation expression
in the title in terms of various variables and reach general conclusions about these studies. In
the research conducted within the scope of the descriptive analysis model, which is one of the
qualitative research designs, the documents (Research Paper, Ph.D. and Master's Thesis,
Extended Paper) were obtained by examining the databases of Dergipark, Higher Education
National Thesis Center and Google Scholar in March 2022. This survey was carried out using
the concept of “formative assessment.” The 26 documents reached in the literature review were
analyzed using the "Publication Classification Form" and analyzed by content analysis in the
MaxQDA 2020 qualitative data analysis program. The data obtained are shown with tables and
graphs; frequency and percentage values are also included. As a result of the content analysis,
most of the studies consist of articles analyzed using qualitative methods, frequently applying
interview techniques with undergraduate students in science, and content analysis. While
determining the sample in the studies, the purposeful sampling method was used the most.
Generally, between 0-100 participants and university students studying at the undergraduate
level were preferred. As a result of the examination of the documents, it has been found that
formative assessment increases the learning level and quality of the students, is effective in the
participation of the class in the classroom, the repetition and structuring of the learning needed
during learning, and facilitates comprehension by providing permanent learning and active
participation.
Keywords: Formative assessment, assessment and evaluation, educational research
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5 Yazar 5 Distopya Romanı Yüksek Doz Çürüyüş Üzerine Bir İnceleme
Melek İlayda SARI
Doç. Dr. Mesut TEKŞAN
Özet
Distopya veya karşı-ütopya, Ütopyalar Sözlüğü’nde Türkçe “zor” ve “yer” anlamlarına gelen
Yunanca “dus” ve “topos” sözcüklerinden türetilen bir tabir olarak belirtilir. Ütopya teriminin
olumsuzluk manasına gelen öneki “u” ve “topos” kelimesinden türetilerek “olmayan yer”i
karşılaması gibi “distopya” teriminde “zor/zorlu yer” işaret edilir. 18. yüzyılın ortalarında ilk
olarak adından söz ettirmeye başlayan distopya terimi, 20. yüzyıla varana dek yaygın olarak
kullanılmamıştır. Distopya, kaos ve yıkımın hüküm sürdüğü olası bir geleceğe işaret eder.
Distopyalar bugünün gerçeklerine atıfta bulunarak, geleceğin sorunlarına karşı herhangi bir
önlem alınmazsa dehşet verici bir gelecekle karşı karşıya kalacağımızın sinyalini verir. Tülay
Akkoyun’a göre distopya, bir toplumun toplum olmasını sağlayan kritik noktalardan bir
tanesinin bile olsa raydan çıkmasıyla bozulan geleceğin dünyasının temsilidir. Distopyalarda
bütün anormal olanların normalleştirildiği bir toplum düzeni tahayyül edilir. Geleceğe dair
umutların yitirilmesi, dünyanın değişiminin olumsuz yönde seyretmesi ile bilime olan güvenin
azalması ve şüphenin devreye girmesiyle distopyalar zamanla mekânsal olarak cehenneme doğru
evrim göstermiştir. Özellikle son dönemlerde teknolojinin de gelişmesiyle beraber distopya
türüne olan ilginin fazlalaşmasıyla paralel olarak roman üretimi de önemli seviyede artış
göstermiştir. 2015 yılında Orkun Uçar liderliğinde Funda Özlem Şeran ve Serdar Yıldız ile
birlikte çok yazarlı bir roman projesi başlatılır. 2017’de çıkan bu serinin ilk kitabı Yüksek Doz
Gelecek’te bilim kurgu teması işlenmiştir. Ardından 2019 yılında çıkan Yüksek Doz Çürüyüş adlı
devam eserinde Orkun Uçar’ın S.O.D, Umut Altın’ın Corpus Mentis, Mert Süğlün’ün Çıkmaz
Solak, Cem Can’ın Soggarth ve Kadim Gültekin’in Tanrı Makinesi adlarıyla beş yazarlı beş kısa
distopya romanı yer almaktadır. Yüksek Doz Çürüyüş biçimsel arayışı da beraberinde getiren
diğer bir deyişle biçimselliğe vurgu yapılan, birbirinden bağımsız beş distopya muhtevasıyla ve
üstkurmaca, metinlerarasılık gibi postmodern tekniklere de başvurmasıyla dikkat çekmektedir.
Bu çalışmada distopya teriminin tanımına, ortaya çıkışına değinilecek ve Yüksek Doz Çürüyüş’de
bulunan beş kısa roman/novella distopya ve postmodern teknikler bağlamında incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Distopya, Yüksek Doz Çürüyüş, Metinlerarasılık, Karşı-Ütopya, Novella
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A Revıew On 5 Author 5 Dıstopıan Novels
Melek İlayda SARI
Doç. Dr. Mesut TEKŞAN
Abstract
Dystopia or anti-utopia is a term derived from the Greek words "dus" and "topos", meaning "hard
place" in Turkish, in Dictionary of Utopias. The term utopia means "non-existent place",
"dystopia" means "hard place". The term dystopia, which started to be mentioned for the first
time in the middle of the 18th century, was not widely used until the 20th century. Dystopias,
which point to a possible future in which chaos and destruction reign, refer to the realities of
today and signal that we will face a terrible future if no action is taken against the problems of
the future. According to Tülay Akkoyun, dystopia is the representation of the world of the future,
which is disrupted by the derailment of even one of the critical points that make a society a
society. In dystopias, a social order is envisioned in which all abnormals are normalized.
Especially in recent years, with the development of technology and the increasing interest in the
dystopia genre, the production of novels has increased significantly. In 2015, a multi-authored
novel project is initiated under the leadership of Funda Özlem Şeran and Serdar Yıldız, and
Orkun Uçar. The first book of the series, Yüksek Doz Gelecek, published in 2017, is science
fiction themed. Its 2019 sequel, Yüksek Doz Çürüyüş, features five short dystopian novels by
five authors: Orkun Uçar's S.O.D, Umut Altın’s Corpus Mentis, Mert Süğlün’s Çıkmaz Solak,
Cem Can’s Soggarth and Kadim Gültekin’s Tanrı Makinesi taking. Yüksek Doz Çürüyüş stands
out for its application to postmodern techniques such as metafiction and intertextuality, with its
five independent dystopian contents emphasizing formality. In this study, the definition and
emergence of the term dystopia will be mentioned and five short novels/nouvelles in Yüksek Doz
Çürüyüş will be examined in the context of dystopia and postmodern techniques.
Keywords: Dystopia, Yüksek Doz Çürüyüş, Intertextuality, Anti-Utopia, Nouvella
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Orhan Veli Kanık’ın Şiirlerinde Sıradan İnsan Tipleri
Meltem Yanık
Doç. Dr. Mesut Tekşan
Özet
Türk şiiri Garip hareketi ile birlikte günlük hayatı şiire taşımıştır. Orhan Veli, şiirlerinde
toplumun bir kesiminden söz ederek sosyal meselelere ironik tarzda bir eleştiri getirmiştir. Öyle
ki bu eleştiri, o döneme kadar önemli ve bir o kadar destansı özellikler gösteren kişiler dışında
normal / sıradan bir vatandaşa da şiir yazılabilecek olmasının gösterilmesidir. Türk
Edebiyatı’nda sıradanlık ve basitlik, Süleyman Efendi ile şiire dâhil olur. Süleyman Efendi,
gündelik yaşamın içinden herhangi bir insan olarak şiirin merkezine konulur. Dolayısıyla Garip
Hareketi’yle Türk şiirinde bir kırılma gerçekleşir. Ancak sıradan insanın anlatımı söz konusu
edildiğinde bu sıradanlık yalnızca Süleyman Efendi ile bütünleşmiş olsa da şairin şiirlerinin
tamamı incelendiğinde Süleyman Efendi dışında toplumun içinden bir takım kesimlerin de şiirde
yer aldığı görülmüştür. Böylece halkın içinden farklı kesitlere yer vererek dikkat çeken şair,
şiirlerini sıradan ve basit insanlarla bütünleştirdiğini söylemek mümkündür.
Bu çalışmanın “Giriş” bölümünde kısaca Garip Hareketi ve Orhan Veli’den bahsedip ardından
“Orhan Veli’nin Şiirlerinde Sıradan İnsan Tipleri” başlığıyla şiirlerdeki gündelik hayatın işleyişi
incelenmiş olup söz konusu edilen sıradan insan tiplerinin toplumdaki rolleriyle kadın ve erkek
olmak üzere iki aşamada incelenip değerlendirilmeye çalışılmıştır. ”Sonuç” bölümünde ise
incelenen şiirler üzerinde genel bir kanı ortaya konulmuş ve beraberinde günlük hayatta
karşılaşılabilecek insanların sanatsal bir düzlemde soluk alıp verdiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Türk Edebiyatı Orhan veli şiir sıradan basit
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Types Of Ordınary People In Orhan Veli Kanık’s Poetry
Meltem Yanık
Doç. Dr. Mesut Tekşan
Abstract
With the Garip movement, daily life was brought to Turkish poetry. Orhan Veli Kanik, in an
ironic twist, criticized social issues while referring to a certain part of society. Ordinariness and
simplicity entered Turkish poetry with Kanik’s character Süleyman Efendi, introduced in his
poetry as an average person at the center of the poem. As a result, the Garip movement became
a cornerstone of Turkish poetry. However, an examination of all of Kanik’s poems makes it clear
that other aspects of society are represented as well, even though the expression of ordinary
people is identified only with Süleyman Efendi. Thus, it is possible to say that the poet, who
drew attention to different aspects of society, unified his poetry with ordinary and everyday
people.
The Garip movement and Orhan Veli Kanik are briefly highlighted in the "Introduction" of this
study, then everyday life found in his poetry is analyzed, and “The types of ordinary people in
Kanik’s poems” title in question is examined in two stages as women and men with their roles
in society. In the "Conclusion," a consensus is reached over the analyzed poems, and it is seen
that people who may be encountered in everyday life live at the same artistic level.
Keywords: Turkish Literature Orhan Veli Kanik poem ordinary simple
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19. Yüzyılda Mardinde Kolera Salgını (1848-1865 Yılları)
Menci EYE
Özet
İnsanoğlunun yaşadığı tarihi süreçte savaşlar, yangınlar ve doğal afetler gibi salgın hastalıklar
da milyonlarca kişinin ölümüne sebep olmuştur. Bu hastalıklar türüne ağır ya da hafif
seyretmesine göre fertleri ve toplumları etkilemiştir. Toplu ölümlere neden olan salgınlar
toplumsal, ekonomik ve politik yaşamı derinden etkilemişlerdir. Dünyanın sadece bir noktasını
değil hemen hemen tamamını etkisi altına almayı başarabilen salgınların ortaya çıkmalarının ve
çok kısa bir süre içerisinde yayılmalarının en büyük sebeplerinden bazıları; kıtalararası ticaret,
savaş, göç, misyonerlik faaliyetleri, seyyahların yapmış oldukları geziler olarak verilebilir. Bu
hastalıklardan pek çok coğrafya gibi Osmanlı coğrafyası da etkilenmiş ve büyük yıkımlar
yaşamıştır. Osmanlı Devleti’nin bu denli etkilenmesinin nedeni ise Doğu-Batı arası köprü
konumunda ve geçiş güzergahında bulunmasından kaynaklanmıştır.
Salgın hastalıkların Osmanlı’nın daha çok 19. Yüzyılında ağır hasarlara ve kalıcı izlere neden
oldukları aşikardır. Bunun nedeni; ulaşım teknolojilerinin ve ticaretin gelişimi ve salgınların da
küreselleşmesidir. Bu dönemde yayılım alanları çok geniş olan salgınlardan en önemlileri;
sıtma, tifo, tüberküloz, kolera, veba, çiçek vb. verilebilir. Bunlardan en etkili olanı ise kolera
salgını idi. 19. Yüzyıl ‘Kolera Yüzyılı’ olarak da bilinmektedir. Kolera; ölümüne sebep olduğu
insanların hayallerini tarumar ederek onları hayattan koparmıştır. Osmanlı topraklarına sıçrayan
kolera salgını neredeyse tüm şehirlerde etkisini göstermiştir. Bu şehirlerden birisi de Mardin idi.
Mardin’in kozmopolit bir yapıya sahip olması ve geçiş güzergahı üzerinde bulunması hasebiyle
hastalıktan derinden etkilendiği bugüne ulaşmış ana kaynaklardan anlaşılmaktadır. Sonuç
olarak; bu çalışmada kolera salgınının Mardin üzerindeki etkisi, yol açtığı tahribatlar ve devletin
almış olduğu tedbirler ele alınarak başta arşiv kaynakları olmak üzere diğer ana kaynaklardan da
istifade edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Salgın Hastalıklar, Kolera, Mardin, Mardin’de Kolera, Osmanlı Devleti.
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The Cholera Epidemic İn Mardin İn The 19th Century (1848-1865 Years)
Menci EYE
Abstract
In the historical process of mankind, epidemic illnesses such as wars, fires and natural disasters
have also caused the death of millions of people. These illnesses have affected individuals and
societies according to their type, severe or mild. Epidemics that caused mass deaths have
deepply affected social, economic and political life. Some of the biggest reasons for the
emergence and spread in a very short time of epidemics that have managed to affect not only
one point of the world but also almost all of them; intercontinental trade, war, migration,
missionary activities voyages made by traveles. Like many geographies, Ottoman geography
was also affected by these illnesses and suffered great destruction. The reason why Ottoman
Empire was so affected was that it was located on the bridge between East and West and the
transit route. It is obvious epidemics caused heavy damage and permanent scars in the 19th
century of the Ottoman Empire. This is due to the development of transport technologies and
trade, as well as the globalization of epidemics. In this period the most important of the
epidemics, whose spread areas were very wide; malaria, typhoid, tuberculosis, cholera, plague,
smallbox can be given as an example. The most effective of these was the cholera epidemic.
The 19th century is also known as the ‘Cholera Century’. Cholera has destroyed the dreams of
people it has caused to die and break them off from life. The cholera epidemic that spread to
the Ottoman lands showed its effect in almost all cities. One of these cities was Mardin. It is
understood from the main sources that have reached this day that Mardin was depply affected
by illness due to its cosmopolitan structure and being on the transit route. As a result; ın this
study, the effect of the cholera epidemic on Mardin, the destruction caused by it and the
measures taken by the state wiil be discussed and other main sources, especially archival
sources, will also be used.
Keywords: Epidemic İllnesses, Cholera, Mardin, Cholera in Mardin, Ottoman State.
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“Toplumsal Cinsiyet” Kavramının Erken Çocukluk Döneminde Gelişiminin ve Öneminin
Bronfenbrenner’in Ekolojik Kuramı Bağlamında Değerlendirilmesi
Merve KİRPİTCİ
Dr. Öğr. Üyesi Nalan ARABACI
Özet
Cinsiyet terimi kadın veya erkek olmanın biyolojik yönünü açıklayan bir terim olmasına rağmen
günümüzde önemli bir yere sahip olan “toplumsal cinsiyet” kavramı

içinde yaşadığımız

toplumların ve kültürlerin “erkek” veya “kadın” olmaya dair yüklediği anlam ve beklentileri
ifade etmektedir. Bu nedenle toplumsallaşma süreci içinde bu kavramı bilmek ve anlamak çok
önemlidir. Toplumların kültürel değerlerine göre anlamlandırma biçimi farklılık gösteren bu
olgu her toplumun kendi kültürüne ve normlarına göre öğrenilir ve anlamlandırılır. Böylece
kadınlara ve erkeklere toplum tarafından çeşitli roller ve sorumluluklar yüklenir. İnsanların en
temel haklarından biri de toplumsal cinsiyet eşitliğidir. Çünkü insanları cinsiyetlerine göre
kategorize ederek sınıflandırmak doğru bir yaklaşım değildir. Yapılan araştırmalar, toplumsal
cinsiyete ilişkin edinilmiş kalıpyargıların özellikle kadınları olumsuz şekilde etkilediğini ve
kadının toplumdaki ikincil rolünü pekiştirerek cinsiyete dayalı ayrımcılağa zemin yarattığını
vurgulamaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin gelişmesi; eğitimi, kültürü, refahı, toplumsal
huzuru ve aynı zamanda toplumun birbirine kenetlenmesini de etkiler. Böylelikle toplumsal
cinsiyet eşitliği sağlandığında toplum da daha sağlıklı hale gelir. Tüm bu bilgiler insanlara küçük
yaşta aşılanmalıdır ve buna erken çocukluk döneminde başlanmalıdır. Bir çocuğun 0-8 yaş
arasında geçirdiği sürenin, onun gelişimi açısından hayati önemi olduğu bilinmektedir. “Erken
çocukluk” olarak adlandırılan bu kritik dönemde çocuk büyük bir hızla gelişir; zekası, algısı,
sosyal-duygusal alandaki yeterlilikleri ile bilişsel ve dil alanındaki yetenekleri büyük oranda
şekillenir. Bu dönemde çocuklar birçok kalıcı öğrenmeler, davranış değişiklikleri edinirken aynı
zamanda kişiliklerinin temeli de oluşur. Bu nedenle bir toplumu eğitmeye öncelikle çocuklardan
başlanmalıdır. Çünkü yaş arttıkça insanların kalıplaşmış fikirlerini değiştirmek zorlaşacaktır ve
doğru bir şekilde eğitilmiş çocuklar ilerleyen yaşlarında bu öğrenmelerini çevrelerine aktararak
daha bilinçli bir neslin oluşmasını sağlayacaktır. Bu bilgilerden hareketle, derleme türündeki bu
çalışmada, toplumsal cinsiyet kavramının erken çocukluk döneminde gelişiminin ve öneminin
Bronfenbrenner’in ekolojik kuramı bağlamında değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın
74

okul öncesi eğitim alanında çalışan öğretmenlere, çocuk gelişimi ve eğitimi alan uzmanlarına,
öğretmen ve uzman adaylarına, ebeveynlere ve bu konu bağlamında çalışacak araştırmacılara
yarar sağlayacağı düşünülerek çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Toplumsal cinsiyet, ekolojik kuram, erken çocukluk dönemi

Evaluation of the Development and Importance of the Concept of "Gender" in Early
Childhood in the Context of Bronfenbrenner's Ecological Theory
Merve KİRPİTCİ
Dr. Öğr. Üyesi Nalan ARABACI
Abstract
Although the term gender is a term that explains the biological aspect of being a woman or a
man, the concept of "gender", which has an important place today, expresses the meaning and
expectations of the societies and cultures we live in about being "man" or "woman". Therefore,
it is very important to know and understand this concept in the process of socialization. This
phenomenon, which differs according to the cultural values of the societies, is learned and
interpreted according to the culture and norms of each society. Thus, women and men are
assigned various roles and responsibilities by society. One of the most basic human rights is
gender equality. Because it is not the right approach to categorize people according to their
gender. Researches emphasize that acquired stereotypes about gender negatively affect women
in particular and reinforce the secondary role of women in society, creating a basis for
discrimination based on gender. The development of gender equality; It affects education,
culture, welfare, social peace and also the interlocking of society. Thus, when gender equality is
achieved, society becomes healthier. All this information should be instilled in people at a young
age and this should be started in early childhood. It is known that the time a child spends between
the ages of 0-8 is of vital importance for his development. In this critical period called “early
childhood”, the child develops rapidly; intelligence, perception, social-emotional competencies,
and cognitive and linguistic abilities are largely shaped. During this period, while children
acquire many permanent learnings and behavioral changes, the basis of their personality is also
formed. For this reason, educating a society should start with children first. Because as the age
increases, it will be harder to change people's stereotypes, and properly educated children will
transfer this learning to their environment in their later years and create a more conscious
generation. Based on this information, in this compilation study, it is aimed to evaluate the
development and importance of the concept of gender in early childhood in the context of
Bronfenbrenner's ecological theory. Various suggestions have been made considering that the
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study will benefit teachers working in the field of preschool education, child development and
education specialists, prospective teachers and specialists, parents and researchers who will work
in the context of this subject.
Keywords: Gender, ecological theory, early childhood

Dikey Bütünleşme Modeli Olarak Sözleşmeli Üretim Ekosisteminin Oluşturulması:
Sözleşmeli Arıcılık Örneği
Merve ÖZTÜRK
Özet
Üretimin ekstansif yöntemlere bırakılması sürdürülebilirliği zorlaştırmakla birlikte ürünlerin
standart bir kalitede nihai hale gelmesini de mümkün kılmamaktadır. Özellikle gelişmekte ya
da geç kapitalistleşen ülkelerin üretim bazında bir devinim yaratması dikey birliktelikle
mümkün kılınabilir. Türkiye’nin üretim ekolünde de son dönemde oldukça yaygınlaşan
sözleşmeli üretim modeli, tarımda emek yoğun üretim kesiminin her zaman kontrol edilebilirlik
çerçevesinde dikey bir bütünleşme sağlanarak döngü ekosisteminin oluşturulmasıdır. Dikey
entegrasyonla oluşturulan pazar ve üretim sözleşmeleriyle emek yoğun ekstansif tarımla
uğraşan küçük üretici, modern metotlarla ürün verimliliğini artırabilmesi ve parasal karşılığını
alma garantisi sağlamakta; yüklenici firma da ürün teminiyle sürdürülebilir ve daima kontrol
edilebilir bir üretim zemini hazırlamaktadır.
Modele getirilen eleştiriler de mevcuttur. Dikey entegrasyonun küçük üreticiyi bir altyüklenici
haline getirerek ürün hakkında yüklenici firmanın çerçevesi içinde hapsolması, uygulanan
bölgede tek ürün üretimi ile toprak tekelleşmesi, üretimin piyasa koşullarına terk edileceği, her
üreticinin aynı mali güce sahip olamayacağı ve sonunda nihai borçlanmaya gidileceği gibi
çıkarımlar da ortaya konulmuştur.
Sözleşmeli üretim sisteminin uygulanabilir olduğu alanlar tarım ürünleri, su ürünleri,
hayvancılık ve hatta enerji tarımı ile geniş bir perspektif ağı sunmaktadır. Bu çalışmada ise
pollinatör görevi gören canlılar içerisinde önemli bir yere sahip olan arının dikey entegrasyon ile
sözleşmeli üretim modelinin arıcılık ürünleri katma değerine uyarlanmasıyla oluşacak avantaj
ve dezavantajların uygulayıcı bazı firmalar ve eleştirel bakış açısına sahip bu konudaki uzman
kişilerce derinlemesine görüşme yöntemiyle SWOT Analizi çerçevesinde araştırması
yapılacaktır.
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Anahtar Kelimeler: Andikey entegrasyon, sözleşmeli arıcılık, avantaj, dezavantaj
Establishing a Contract Production Ecosystem as a Vertical İntegration Model: The
Example of Contract Beekeping
Merve ÖZTÜRK
Abstract
Leaving the production to extensive methods makes sustainability difficult and does not make it
possible for the products to be finalized in a standard quality. In particular, it can be possible for
developing or late capitalist countries to create a movement on the basis of production with
vertical cooperation. The contracted production model, which has become quite widespread in
the production school of Turkey recently, is the creation of a cycle ecosystem by ensuring a
vertical integration of the labor-intensive production sector in agriculture, always within the
framework of controllability. The small producer, which deals with labor-intensive extensive
agriculture with market and production contracts created through vertical integration, provides a
guarantee of increasing product productivity and getting monetary value with modern methods;
The contractor company also prepares a sustainable and always controllable production ground
with the supply of products.
There are also criticisms brought to the model. It has also been revealed that vertical integration
will turn the small producer into a subcontractor and be imprisoned within the framework of the
contractor company about the product, monopolization of soil with the production of a single
product in the applied region, production will be left to market conditions, not every producer
will have the same financial power and eventually the final debt will be incurred.
The areas where the contract production system is applicable offer a wide perspective network
with agricultural products, aquaculture, animal husbandry and even energy agriculture. In this
study, the advantages and disadvantages of the bee, which has an important place among the
living things that serve as pollinators, by adapting the vertical integration and contracted
production model to the added value of beekeeping products, will be researched within the
framework of SWOT Analysis by in-depth interviews by some implementing companies and
experts on this subject with a critical perspective.
Keywords: Vertical integrasyon, contracted beekeeping, advantage, disadvantage
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Ahp-Topsis Yöntemine Dayalı Tedarikçi Seçimi: Ahşap Sektöründe Bir Uygulama
Mervenur YERLİ
Doç.Dr. Derya ÖZTÜRK
Özet
Bu çalışmada Ordu ili Fatsa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren büyük ölçekli bir
kontraplak fabrikası için en uygun tedarikçinin belirlenmesi problemi ele alınmıştır. Çalışmanın
amacı söz konusu kontraplak fabrikası için en uygun papel hammadesinin tedarikçisini
seçmektir. Bu amaca istinaden çok kriterli karar verme yöntemlerinden AHP ve TOPSIS
yöntemleri bütünleşik olarak kullanılmıştır. Değerlendirme kriterleri literatür araştırması ve
fabrikanın satın alma sorumlusu ile görüşülerek belirlenmiştir. Ana kriterler; kalite, fiyat,
teslimat, yönetim ve hizmet olarak belirlenmiştir. Alt kriterler ise; ürün kalitesi, ambalaj kalitesi,
kalite belgeleri, uygun fiyat, indirim oranı, ödeme koşulu, zamanında teslimat, eksiksiz teslimat,
tecrübe, piyasa itibarı, garanti ve tazminat, karşılıklı anlaşma, geçmiş dönem performansı ve
hızlı cevap verebilmedir. Belirlenen beş kriterin ağırlıkları AHP yöntemiyle tespit edilmiştir.
Ordu ilinde söz konusu kontraplak fabrikasının tedarik sistemine uygun üç adet hammadde
tedarik bayisi bulunmaktadır. Fabrika, kontraplak üretimi için gerekli olan papel hammaddesini
her üç bayiden de tedarik edebilmektedir. Çalışma kapsamında da bu üç tedarikçi
değerlendirilmiştir. Tedarikçilerin sıralaması AHP ve TOPSIS yöntemleriyle yapılmıştır.
Çalışma sonuçlarına göre “fiyat” en önemli kriter olarak tespit edilmiştir. Diğer kriterlerin önem
sıralaması ise yönetim, kalite, hizmet ve teslimat şeklindedir. Ayrıca “B” tedarikçisi, en yüksek
puana sahip tedarikçi olarak fabrikanın mevcut tedarikçileri arasında seçilmiştir. Yapılan
analizlerde Excel programı kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tedarikçi seçimi, AHP, TOPSIS, Ahşap sektörü
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Supplier Selection Based on Ahp-Topsis Method: An Application in the Wood Industry
Mervenur YERLİ
Doç.Dr. Derya ÖZTÜRK
Abstract
In this study, the problem of determining the most suitable supplier for a large-scale plywood
factory operating in Ordu province Fatsa Organized Industrial Zone is discussed. The aim of
the study is to select the most suitable papel raw material supplier for the plywood factory in
question. For this purpose, AHP and TOPSIS methods, which are among the multi-criteria
decision making methods, were used in an integrated manner. Evaluation criteria were
determined by literature research and interviewing the purchasing officer of the factory. The
main criteria are; quality, price, delivery, management and service. The sub-criteria are; product
quality, packaging quality, quality documents, reasonable price, discount rate, payment terms,
on time delivery, complete delivery, experience, market reputation, guarantee and
compensation, mutual agreement, past performance and fast response. The weights of the five
criteria were determined by the AHP method. In Ordu province, there are three raw material
supply dealers suitable for the supply system of the mentioned plywood factory. The factory is
able to procure the papel raw material required for the production of plywood from all three
dealers. Within the scope of the study, these three suppliers were evaluated. Ranking of
suppliers was made by AHP and TOPSIS methods. According to the results of the study, “price”
was determined as the most important criterion. The order of importance of other criteria is
management, quality, service and delivery. In addition, supplier “B” was selected among the
existing suppliers of the factory as the supplier with the highest score. Excel program was used
in the analysis.
Keywords: Supplier selection, AHP, TOPSIS, Wood industry
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Haçlı Seferlerinin Asıl Nedeni Üzerine bir Tartışma
Mustafa ODABAŞ
Özet
Doğunun zenginliklerini elde etmek adına dini motifler dahil edilerek yapılan Haçlı seferleri
İslam dünyasında dengeleri ve güçleri yerinden oynatmış büyük acı ve göz yaşına sebep
olmuştur. Bu savaşın başlamasına veya başlatılmasına neden olan asıl sebebin ne olduğu konusu
canlılığını koruyan bir tartışma konusu olarak devam etmektedir. Bu çalışmamızda Haçlı
seferlerini başlatan asıl nedenin izi sürülmeye çalışılacaktır. Türklerin, Anadoluyu yurt
edinmeleri sürecinin başlangıcı olan Malazgirt savaşı ile bağlantısı üzerine bir değerlendirmede
bulunacağız.
Anahtar Kelimeler: Haçlı Seferleri, Kutsal Savaş, Anadolu,

A Debate on the Crusades’ Real Reason
Mustafa ODABAŞ
Abstract
The Crusades, which included religious motifs to obtain the riches of the East, caused great
pain and tears in the Islamic world that displaced balances and powers. The question of what is
the main reason that led to the start or start of this war remains a matter of debate that remains
alive. In this study, the main reason for the Crusades will be tried to be traced. We will make
an evaluation on the connection with the Malazgirt war, which was the beginning of the process
of the Turks to make Anatolia their home.
Keywords: Crusaders, Holy War, Anatolia,
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Devrim Sonrası İran Sinemasında Auteur Kavramı: Abbas Kiyarüstemi ve Köker Üçlemesi
İçerik Analizi
Mücahit Şimşek
Doç. Dr. Ufuk Uğur
Özet
Giriş: Bu çalışmada, İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan auteur kuramı, Devrim sonrası
İran Sinemasında auteur kavramının yansımaları, Abbas Kiyarüstemi’nin sinemasal dili ve
yönetmenliğini yaptığı Köker Üçlemesi’nde yer alan filmlerin, öyküsel, söylem ve sinematik
anlatı açısından benzerliklerinin içerik analizi yöntemi çerçevesinde analiz edilmesi
planlanmaktadır.
Yöntem: Araştırma modeli nitel araştırma modellerinden biri olan içerik analizidir. Araştırma
çerçevesinde Köker Üçlemesi’ne ait filmler izlenmiş, bahsi geçen konular üzerinden filmlerin
analizi yapılmıştır.
Araştırmanın Amacı ve Önemi: Araştırmanın amacı, İran Devrimi’nin İran sinemasına
etkilerini Dünya Sineması’nda önemli bir yere sahip olan auteur yönetmen Abbas
Kiyarüstemi’nin yönetmenliğini yaptığı Köker Üçlemesinde yer alan filmler üzerinden
incelemek, yönetmenin sinema dilini analiz etmek ve auteur olarak anılmasını sağlayan unsurları
filmleri üzerinden incelemektir. Türk alanyazımında daha önce çok fazla yer bulamayan bu
konunun gün yüzüne çıkarılması, araştırmanın önemini teşkil etmektedir.
Bulgular ve Sonuç: İran Sineması, devrim sonrasında yeniden yapılanmaya girmiştir. Devlet
yapılanmada sinemayı propaganda amacı olarak görmüş ve desteklemiştir.
İran-Irak Savaşı ve Humeyni döneminde kısıtlı temalar üzerinden ilerleyen İran Sineması,
sonradan iktidara gelen reform yanlısı liderlerin katkılarıyla birçok auteur yönetmen yetiştirmiş
ve önemli uluslararası başarılar elde eden bir sinema haline gelmiştir.
Devrim sonrasında İran Sineması, özellikle İtalyan Yeni Gerçekliğinden ilham almış ve star
sisteminin yerine auteur sinemasını tercih etmiştir. Bu dönemde Abbas Kiyarüstemi, Naser
Tavgai, Emir Nadari ve Bayhan Beyzaie gibi yetişmiş ve önemli başarılar elde etmişlerdir.
Özellikle Abbas Kiyarüstemi’nin çekmiş olduğu Köker Üçlemesi (Arkadaşımın Evi Nerede?,
Ve Yaşam Sürüyor, Zeytin Ağaçları Altında) dünyada büyük ses getirmiştir. Üçlemede yer alan
filmler yaşamın değerine yönelik filmlerdir. Film adlarında, temalarda ve diyaloglarda İran
şiirinden çokça faydalanan Kiyarüsteminin çalışmalarında, yaşam ve ölüm temalarının yanı sıra
değişim ve devamlılık kavramları büyük role sahiptir.
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Anahtar Kelimeler: Auteur kavramı, İran Devrimi, İran Sineması, Abbas Kiyarüstemi, Köker
Üçlemesi

The Concept of Auteur in Post-Revolution Iranian Cinema: Abbas Kiarostami and Koker
Trilogy Content Analysis
Mücahit Şimşek
Doç. Dr. Ufuk Uğur
Abstract
Introduction: In this study, it is planned to analyze the similarities of the films in the Root
Trilogy, which was directed by Abbas Kiyarüstemi, within the framework of content analysis
method, the auteur theory that emerged after the Second World War, the reflections of the
concept of auteur in post-revolutionary Iranian cinema, and the fundamental trilogy directed by
Abbas Kiyarüstemia.
Method: Research model is content analysis, which is one of the qualitative research models.
Within the framework of the research, films belonging to the Koker Trilogy were watched and
the films were analyzed through the topics mentioned.
Purpose and Importance of The Research: The aim of the research is to examine the effects
of the Iranian Revolution on Iranian cinema through the films in the Koker Trilogy directed by
auteur director Abbas Kiyarüstemi, which has an important place in World Cinema, analyze the
cinema language of the director and examine the elements that make the director known as the
auteur through his films. The unearthing of this issue, which has not been found much in
Turkish literature before, constitutes the importance of research.
The Find and Conclusion: Suggest that Iranian Cinema was reorganized after the revolution.
The state saw and supported cinema as a propaganda purpose in the structure.
Advancing on limited themes during the Iran-Iraq War and Khomeini, Iranian Cinema has
trained many auteur directors and achieved significant international success with the
contributions of pro-reform leaders who came to power. After the revolution, Iranian Cinema
was inspired by the Italian New Reality and chose auteur cinema over the star system. During
this period, Abbas Kiyarüstemi, Naser Tavgai, Emir Nadari and Bayhan Beyzaie were raised
and achieved significant success.
In particular, the Root Trilogy (Where is My Friend's House?, And Living, Under Olive Trees)
by Abbas Kisrüstami has made a big splash in the world. The films in the trilogy are films
aimed at the value of life. In the works of Kiyarüsteminin, which benefits greatly from Iranian
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poetry in film names, themes and dialogues, the themes of life and death, as well as the concepts
of change and continuity, play a major role.
Keywords: Concept of auteur, Iranian Revolution, Iranian Cinema, Abbas Kiarostami, Köker
Trilogy
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Akif ve Toplum
Nizameddin DURAN
Özet
Tarih, aralarında bitmek tükenmek bilmeyen savaşların yaşandığı toplumların akıbetiyle
doludur. Tarih bilinci taşıyan her toplum ve o toplumun bireyleri, gerek kendilerini ve gerekse
yaşamlarını sürdürdükleri fiziki alanlarını tehdit edebilecek tehlikeleri önceden sezebilme ve
görebilme yetisine sahip olmalıdır. Dünyayı kana bulayan savaşların, insanlık düşmanı zihniyet
taşıyanlar tarafından yapıldığı unutulmamalıdır. Ülkemizi de dört bir koldan sarmalayarak,
sömürmeye yönelik tahakküm altına almaya çalışan da yine bu zihniyettir. Bir toplumu ayakta
tutan temel değerlere sahip çıkarak onları diri tutmak ve nesilden nesile aktarmak, toplumun
bilge şahsiyetleriyle mümkün olabilir. Tarihsel hafızamızın yerindeliği ve toplumu birleştirme
ve bilinçlendirme yetisine sahip bilge ve şahsiyetli kahramanlarımızın oluşu, düşmanın kötü
emellerine ulaşmasını engellemiş ve bağımsızlığımıza gölge düşmemiştir. İçimizden biri olarak
bu toplumda doğmuş, büyümüş, çocukluğunu yaşamış, eğitimini görmüş ve bu ülkede iyi-kötü
adına ne varsa hepsine muttali olmuş, yakinen görmüş, yaşamış, sorumluluklar ve görevler
yüklenmiş biridir Akif. Baba ocağından başlayan eğitimini devletin okullarında sürdürmüş,
kendini iyi yetiştirmiş biri olarak; iyi bir edebiyatçı, iyi bir şair, iyi bir düşünce, iyi bir ilim ve
en önemlisi iyi bir aksiyon adamıdır. Toplumun bir bireyi olan Akif'i anlamak, aslında toplumu
da anlamaktır. Çünkü bu durum, Akif’in yaşadığı toplumda cereyan eden olayların içinde aldığı
rol, hâl ve hareketleri ve söyledikleri ile yakından ilgili bir olgudur. Akif yaşadığı dönemin zor
şartlarında bütün zorlukları aşarak yetişmiştir. Kendini yetiştirmiş bir Türk aydını olarak onun
derdi, meselesi, kaygısı, sorumluluğu hep vatanına ve milletine dönük olmuştur. Bu çalışmada
literatür taraması esas alınarak insan ve toplum açısından tarihsel analiz; toplumu ayakta
tutabilen, sağlam karakterli insanlardan biri olan Mehmet Akif’in öğretisinden hareketle
yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: İnsan, Mehmet Akif Ersoy, Münevver, Tarih, Toplum
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Akif and Society
Nizameddin DURAN
Abstract
The fate of societies in which endless wars took place is evident in history. Every society and
individuals with a historical consciousness should be able to anticipate and foresee the dangers
that may threaten themselves and the physical areas in which they live. It should not be forgotten
that wars that shed blood in the world were waged by those with an anti-human mentality. It is
this mentality that also tries to dominate our country and tends to exploit it from all sides. There
are wise personalities of the society who protect the basic values by keeping a society alive and
transfer them from generation to generation. The pertinence of our historical memory and the
existence of our wise heroes who raise the awareness of the society prevented the enemy from
achieving their evil goals and our independence was not compromised. As one of us, Akif was
born, raised, educated, and has undertaken responsibilities and duties in this society. He is a good
writer, poet, thought, science and most importantly, a man of action as a self-educated person
who started his education from his father's home and continued his education in state schools.
To understand Akif, who is an individual, is to understand the society as well. Because this
phenomenon is closely related to the role Akif took in the events that took place in the society
he lived in and what he said. Akif grew up in the difficult conditions of the time he lived by
overcoming all the difficulties. As a Turkish intellectual, his issue, concern and responsibility
has always been for his homeland and nation. In this study, historical analysis in terms of people
and society will be made based on the literature review, based on the teaching of Mehmet Akif,
one of the people with strong character who can keep the society alive.
Keywords: Human, Mehmet Akif Ersoy, Intellectual, History, Society
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İlkokul Öğrencilerinin "Oyun" Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
Nurten AKYILDIZ
Özet
Yapılan çalışmada, ilkokul öğrencilerinin "oyun" kavramına ilişkin metaforlarının belirlenmesi
amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı ve buna bağlı olarak fenomenoloji
yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ordu ili, Korgan ilçesinin bir
ilkokulunda 2020-2021 eğitim öğretim yılında eğitim gören birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü
sınıfların her birinden yirmişer öğrenci olmak üzere toplam 80 öğrenci oluşturmaktadır.
Çalışma grubunu oluşturan katılımcılar küme örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Verilerin
elde edilmesinde her bir katılımcıya içinde "Bence oyun........gibidir/ benzer, çünkü...........”
şeklinde açık uçlu bir maddenin bulunduğu form dağıtılmış ve katılımcılardan bu formu
doldurmaları istenmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma
sonucunda, ilkokul öğrencilerinin oyun kavramına ilişkin olarak 36 farklı metafor ürettikleri
tespit edilmiştir. Öğrenciler tarafından en çok ifade edilen metaforlar “eğlence, arkadaş,
mutluluk ve saklambaç” olmuştur. Öğrencilerin ürettikleri metaforlardan özellikleri
bakımından ortak olanlar bir araya getirildiğinde 9 farklı tema belirlenmiştir. Belirlenen
temalardan en fazla metaforla temsil edilen tema duyuşsal etkinlik teması olmuştur. İlkokul
öğrencileri oyunu daha çok duyuşsal bir etkinlik olarak görmekte ve oyun kavramına ilişkin
olumsuz bir duygu ifadesi belirtmemektedir. Bunun yanında, sosyal etkinlik ve geleneksel oyun
temaları da diğer temalara göre daha fazla metaforla temsil edilen temalar olmuştur.
Oluşturulan temalar sınıf düzeyleri açısından (1, 2, 3 ve 4. sınıf) incelendiğinde ise aralarında
belirgin bir farklılığın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada oyunun kullanıldığı tüm
alanlarda öğrencilerin algılarının dikkate alınması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu bağlamda
ilkokul öğrencileri için belirlenecek oyunlarda eğlencenin ön planda tutulması; grup oyunları
ve geleneksel oyunların da daha fazla tercih edilmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Oyun, ilkokul öğrencileri, metafor.
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Metaphorıc Perceptıons Of Prımary School Students About The "Game" Concept
Nurten AKYILDIZ
Abstract
In this study, it is aimed to determine the metaphors of primary school students about the
concept of "game". Qualitative research approach and accordingly phenomenology method
were used here. The study group consists of a total of 80 students, 20 from each of the first,
second, third and fourth grades, studying in a primary school in Ordu province, Korgan district
in 2020-2021 academic year. The participants were determined by cluster sampling method. In
obtaining the data, each participant was given a form containing an open-ended item such as "I
think it is like/ similar to a game, because........” and was asked to fill out this form. The data
obtained were analyzed with the content analysis technique. As a result of the research, it was
determined that primary school students produced 36 different metaphors regarding the concept
of game. The most expressed metaphors by the students were "entertainment, friend, happiness
and hide-and-seek". When the metaphors produced by students were put together in terms of
their common characteristics, 9 different themes were determined. Among them, the theme
most represented by metaphor was affective activity. Primary school students see the game
more as an affective activity and do not express a negative emotion about the game.
Additionally, social activity and traditional game themes were also represented by more
metaphors than the other themes. When the themes created are examined in terms of grade
levels (1st, 2nd, 3rd and 4th grades), it is seen to be no significant difference between them. In the
research, it is emphasized that students' perceptions should be taken into account in all areas
where the game is used. In this context, prioritizing entertainment in the games to be determined
for primary school students; group games and traditional games are also recommended to be
preferred more.
Keywords: Game, primary school students, metaphor.
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Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Kullanılan Destek Eğitim Programındaki
Kazanımların 21. Yüzyıl Becerileri Temelinde İncelenmesi
Ömer KALAFATCI
Özet
Bu araştırma, Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM)’ nde öğrenim göre özel/üstün yetenekli
öğrencilerin Destek Eğitim Programı-1 Çerçeve Öğretim Programı’ nda yer alan kazanımların,
21.Yüzyıl Becerileri temelinde incelenmesini amaçlamaktadır. Araştırmada, Bilim ve Sanat
Merkezleri’nde kullanılan online modülde (e-bilsem) yer alan 2021-2022 öğretim yılında
yürürlükte olan “Çerçeve Öğretim Programı” incelenmiştir. Veri analizi sürecinde tekrara
dayalı okuma, açık kodlama ve sürekli karşılaştırma adımları uygulanmıştır. Programda
bulunan 95 kazanım 155 beceri kodu temelinde kodlanmıştır. Kazanımların 21.Yüzyıl
Becerileri olan “Öğrenme ve Yenilik (4C) Becerileri”, “Yaşam ve Kariyer Becerileri” ile “Bilgi,
Medya ve Teknoloji Becerileri” nin alt kategorilerinde yer alan becerilerin hangileri ile ilişkili
olduğu “Yenilenmiş Bloom Taksonomisi” göz önünde bulundurularak tespit edilmiştir.
Araştırmada elde edilen verilere göre, “Destek Eğitim Programı-1 Çerçeve Öğretim Programı”
nda yer alan kazanımların 21.Yüzyıl Becerilerinden en fazla (%44.5) “Öğrenme ve Yenilik
(4C) Becerileri” ni geliştirmeyi amaçladığı görülmüştür. “Yaşam ve Kariyer Becerileri” nin
(%31.6) ikinci sırada, “Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri” nin (%23.8) üçüncü sırada olduğu
görülmektedir. “Öğrenme ve Yenilik (4C) Becerileri” nin alt kategorilerindeki becerilerin
dağılımı incelendiğinde; Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme Becerileri (%29) ilk sırada yer
almaktadır. “Yaşam ve Kariyer Becerileri” nin alt kategorilerindeki becerilerin dağılımı
incelendiğinde; Sosyal ve Kültürlerarası Beceriler (%18), “Bilgi, Medya ve Teknoloji
Becerileri” nin alt kategorilerindeki becerilerin dağılımı incelendiğinde; Bilgi Okur-Yazarlığı
(%12.9) ilk sırada yer alan beceriler olarak tespit edilmiştir. Programda “liderlik” becerisini
geliştirmeye yönelik bir kazanım tespit edilememiştir. Araştırma sonuçlarına göre Destek
Eğitim Programı-1 Çerçeve Eğitim Programında yer alan kazanımların 21. Yüzyıl Becerileri’
nin üç ana kategorisi ile dengeli bir dağılım içerisinde ilişkili olduğu görülmüştür. Bununla
birlikte, alt kategorilerde yer alan becerilerin kendi içlerinde dengeli bir dağılım olmadığı, bazı
becerileri geliştirmeye yönelik kazanım sayısının yeterli olmadığı, liderlik becerisini
geliştirmeye yönelik bir kazanım bulunmadığı göze çarpan eksiklikler olarak belirtilebilir.
Anahtar Kelimeler: Üstün yetenekli öğrenciler, destek eğitim programı, 21.yüzyıl becerileri
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An Examınatıon Of The Outcomes Of The Support Educatıon Program Used In The
Educatıon Of Gıfted Students On The Basıs Of 21st Century Skılls
Ömer KALAFATCI
Abstract
This research aims to examine the achievements in the Support Education Program-1 Framework
Curriculum for special/gifted students studying at Science and Art Centers (BİLSEM) on the
basis of 21st Century Skills. In the research, the "Framework Curriculum", which is in effect in
the 2021-2022 academic year, included in the online module (e-bilsem) used in Science and Art
Centers was examined. In the data analysis process, repeated reading, open coding and
continuous comparison steps were applied. 95 acquisitions in the program were coded on the
basis of 155 skill codes. The skills in the sub-categories of the 21st Century Skills "Learning and
Innovation (4C) Skills", "Life and Career Skills" and "Information, Media and Technology
Skills" are related to the "Revised Bloom Taxonomy" has been done. According to the data
obtained in the research, it was seen that the gains in the "Support Education Program-1
Framework Education Program" aimed to develop "Learning and Innovation (4C) Skills" at most
(44.5%) of the 21st Century Skills. It is seen that "Life and Career Skills" (31.6%) are in the
second place and "Information, Media and Technology Skills" (23.8%) are in the third place.
When the distribution of skills in the sub-categories of "Learning and Innovation (4C) Skills" is
examined; Critical Thinking and Problem Solving Skills (29%) rank first. When the distribution
of skills in the sub-categories of "Life and Career Skills" is examined; When the distribution of
skills in the sub-categories of Social and Intercultural Skills (18%), "Information, Media and
Technology Skills" is examined; Information Literacy (12.9%) was determined as the first skill.
In the program, an acquisition aimed at improving the "leadership" skill could not be determined.
According to the results of the research, it has been seen that the achievements in the Support
Education Program-1 Framework Education Program are related to the three main categories of
21st Century Skills in a balanced distribution. However, it can be stated as the conspicuous
deficiencies that the skills in the sub-categories do not have a balanced distribution among
themselves, the number of acquisitions aimed at developing some skills is not sufficient, and
there is no acquisition aimed at developing leadership skills.
Keywords: Gifted students, support training program, 21st century skills
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Bill Evans Doğaçlamalarında Melodik Yapı
(“All The Things You Are” Örneği)
Özgür BADOĞLU
Doç. Dr. Sercan ÖZKELEŞ
Özet
Caz müziğinde, kuşkusuz bileşenin ayrılmaz en önemli parçası doğaçlamadır. Caz müziğinde
doğaçlama; icra edilen eser içerisindeki akor değişimlerine sadık kalınarak o anda üretilen yeni
melodilerdir. Caz doğaçlamada melodik yapıda kullanılan akor sesleri, akorsal yaklaşım sesleri,
gerilimli sesler, modal caz dizileri, diminished diziler ve blues dizisi melodik doğaçlamayı
oluşturan unsurlardandır. 20. yüzyılın caz piyanist ve bestecilerinden Bill Evans, doğaçlama
sanatının günümüzdeki en önemli temsilcilerinden birisidir. Müziğindeki izlenimci etkileri,
doğaçlamalarındaki özgün müzikal ifadeler Evans’ı caz müziğinin önde gelen icracılarından
birisi yapmaktadır. Doğaçlamalarında caz müziğinin geleneksel öğelerini ve çağdaş müziğin
farklı tınılarını birleştirmede ustalaşan Evans, bu iki müzik türü için bir sentez olup, doğaçlama
alanı için son derece değerli bir kaynak niteliği taşımaktadır. Bu çalışmada Evans’ın 1963
yılında yayımlanmış olduğu “Solo Sessions vol-1/2” albümündeki “All The Things You Are”
isimli eserdeki doğaçlamasının melodik yapısının ortaya çıkartılması ve bu öğelerin
kullanımlarına ilişkin değişkenlerin saptanması amaçlanmıştır. Çalışmaya ilişkin verilerin
toplanmasında nitel araştırma tekniklerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Verilerin
çözümlenmesinde “Görsel Analiz” yönteminden yararlanılmıştır. Bu kapsamda çalışmada
sergilenen melodik analiz modeli, akor sesleri, akorsal yaklaşım sesleri ve dizisel yaklaşım
olarak 3 ana boyutta ve kromatik yaklaşım, geciken çözülme, öncü ses (Anticipation), gerilimli
sesler, modal caz dizileri, diminished diziler ve blues dizisi olarak 7 alt boyutta analiz edilmiştir.
Analizler sonucu elde edilen veriler ışığında Evans’ın doğaçlama melodilerin üretilmesinde
dizisel yaklaşımdan çok, akor sesleri ve bu seslere olan farklı değişkenleri ön planda tuttuğu
saptanmıştır. Bu bağlamda müzisyenin melodik doğaçlamalarında sade ve yalın bir müzikal dil
ortaya koyduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Dipnot: "Bill Evans Doğaçlamalarında Melodik Yapı" isimli çalışma Doç. Dr. Sercan Özkeleş
danışmanlığında yürütülen "Bill Evans Doğaçlamalarında Melodik ve Armonik Yapı" başlıklı
yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Doğaçlama, Bill Evans, Caz Müziği
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Melodic Structure In Bill Evans İmprovisations
(“All The Things You Are” Example)
Özgür BADOĞLU
Doç. Dr. Sercan ÖZKELEŞ
Abstract
In jazz music, improvisation is undoubtedly the most integral part of the component.
Improvisation in jazz music; These are the new melodies produced at that moment by adhering
to the chord changes in the piece being performed. Chord sounds, chord approach sounds, tense
sounds, modal jazz strings, diminished strings and blues strings used in melodic structure in jazz
improvisation are the elements that make up melodic improvisation. Bill Evans, one of the jazz
pianist and composers of the 20th century, is one of the most important representatives of the art
of improvisation. Impressionist influences in his music and original musical expressions in his
improvisations make Evans one of the leading performers of jazz music. Evans, who is a master
at combining the traditional elements of jazz music and different tones of contemporary music
in his improvisations, is a synthesis for these two music genres and is an extremely valuable
resource for the field of improvisation. In this study, it is aimed to reveal the melodic structure
of Evans' improvisation in the work "All The Things You Are" in the album "Solo Sessions vol1/2" published in 1963 and to determine the variables related to the use of these elements.
Document analysis, one of the qualitative research techniques, was used to collect data related
to the study. The "Visual Analysis" method was used in the analysis of the data. In this context,
the melodic analysis model exhibited in the study has 3 main dimensions as chord sounds, chord
approach sounds and serial approach and 7 sub-dimensions as chromatic approach, delayed
dissolution, anticipation, tense sounds, modal jazz scales, diminished scales and blues scales.
analyzed. In the light of the data obtained as a result of the analysis, it has been determined that
Evans prioritizes chord sounds and different variables to these sounds rather than the sequential
approach in the production of improvised melodies. In this context, it was concluded that the
musician revealed a plain and simple musical language in his melodic improvisations.
Footnote: The study titled "Melodic Structure in Bill Evans Improvisations", It was produced
from the master's thesis titled "Melodic and Harmonic Structure in Bill Evans Improvisations"
conducted under the supervision of by Assoc. Dr. Sercan ÖZKELEŞ.
Keywords: İmprovisations, Bill Evans, Jazz Music
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Bill Evans Doğaçlamalarında Armonik Yapı
(“All The Things You Are” Örneği)
Özgür BADOĞLU
Doç. Dr. Sercan ÖZKELEŞ
Özet
Caz müziğini diğer müzik türlerinden ayıran en önemli unsur kuşkusuz ki doğaçlamadır. Caz
müziğinde doğaçlama, genellikle önceden var olan belirli bir armonik çerçeve içerisinde,
ustalık gerektiren çalgı teknikleriyle birlikte sürekli yeni fikirler geliştirerek seslendirmektir.
Akorların tür değişkenleri, akorların fonksiyon değişkenleri ve akorların konumlandırmaları
armonik doğaçlamayı oluşturan unsurlardandır. Amerikalı caz piyanisti ve besteci Bill Evans,
Doğaçlamalarında caz müziğinin geleneksel öğelerini ve çağdaş müziğin farklı tınılarını
birleştirmede ustalaşmış ve bu iki müzik türü için bir sentez olup, doğaçlama alanı için son
derece değerli bir kaynak niteliği taşımaktadır. Bu çalışmada Evans’ın 1963 yılında
yayımlanmış olduğu “Solo Sessions vol-1/2” albümündeki “All The Things You Are” isimli
eserdeki doğaçlamasının armonik yapısının ortaya çıkartılması ve bu öğelerin kullanımlarına
ilişkin değişkenlerin saptanması amaçlanmıştır. Çalışmaya ilişkin verilerin toplanmasında nitel
araştırma tekniklerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde
“Görsel Analiz” yönteminden yararlanılmıştır. Bu kapsamda çalışmada sergilenen armonik
analiz modeli, akorların tür değişkenleri, akorların fonksiyon değişkenleri ve akorların
konumlandırmaları olarak 3 ana boyutta ve akorların tür değişkenleri, akorların fonksiyon
değişkenleri, orijinal kullanım, 3/7 Voicing, slash akor, voicing dışı konumlandırmalar olmak
üzere 6 alt boyutta analiz edilmiştir. Analizler sonucu elde edilen veriler ışığında armonik
yapıda, voicing kullanımlarında genel olarak 3/7 vocing türünü tercih ettiği, standart caz akor
ilerlemelerinde akor tür ve fonksiyon değişkenlerini kullandığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu
bağlamda müzisyenin armonik doğaçlamalarında özgün bir müzikal dil ortaya koyduğu
sonucuna ulaşılmıştır.
Dipnot: "Bill Evans Doğaçlamalarında Melodik Yapı" isimli çalışma Doç. Dr. Sercan Özkeleş
danışmanlığında yürütülen "Bill Evans Doğaçlamalarında Melodik ve Armonik Yapı" başlıklı
yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Doğaçlama, bill Evans, caz müziği
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Harmonic Structure In Bill Evans İmprovisations
(“All The Things You Are” Example)
Özgür BADOĞLU
Doç. Dr. Sercan ÖZKELEŞ
Abstract
Improvisation in jazz music is to perform by constantly developing new ideas together with
instrument techniques that require mastery, usually within a certain pre-existing harmonic
framework. Type variables of chords, function variables of chords and positioning of chords
are the elements that make up harmonic improvisation. American jazz pianist and composer
Bill Evans has mastered the combination of traditional elements of jazz music and different
tones of contemporary music in his Improvisations, and is a synthesis of these two music genres
and is an extremely valuable resource for the field of improvisation. In this study, it is aimed to
reveal the harmonic structure of Evans' improvisation in the work "All The Things You Are"
in the album "Solo Sessions vol-1/2" published in 1963 and to determine the variables related
to the use of these elements. Document analysis, one of the qualitative research techniques, was
used to collect data related to the study. The "Visual Analysis" method was used in the analysis
of the data. In this context, the harmonic analysis model exhibited in the study has 3 main
dimensions as genre variables of chords, function variables of chords and positioning of chords
and 6 sub-dimensions as genre variables of chords, function variables of chords, original usage,
3/7 Voicing, slash chord, non-voicing positioning. analyzed. In the light of the data obtained as
a result of the analysis, it was concluded that he generally preferred 3/7 vocing type in harmonic
structure, voicing uses, and used chord type and function variables in standard jazz chord
progressions. In this context, it was concluded that the musician revealed a unique musical
language in his harmonic improvisations.
Footnote: The study titled "Melodic Structure in Bill Evans Improvisations", It was produced
from the master's thesis titled "Melodic and Harmonic Structure in Bill Evans Improvisations"
conducted under the supervision of by Assoc. Dr. Sercan ÖZKELEŞ.
Keywords: İmprovisations, Bill Evans, Jazz Music

93

Bizans Sanatında Azize Anna İkonografisi
Özlem US
Dr. Öğretim Üyesi Seçkin EVCİM
Özet
Bu çalışma Meryem’in annesi olan Azize Anna’nın Bizans sanatı içerisindeki ikonografisi
üzerine odaklanmıştır. Çalışmanın amacı; Bizans sanatında çok irdelenmemiş bir ana figür olan
Anna ve yan figür olan eşi Yoakim’in bulunduğu tasvirlere ışık tutmak, Bizans sanatı
içerisindeki yerini incelemek, anonim ve bilinen örnekler çerçevesinde karşılaştırmalı ve
kronolojik bir değerlendirme yapmaktır.Azize Anna sadece Meryem’in annesi olması sebebiyle
tasvirlere konu olan bir figür değil, ayrıca birçok meslek kolu ve grubun hamisidir;bu özelliğe
dair örnekler de çalışma içerisinde değerlendirilmektedir. Öncelikle başlıca örnekler
taranmış,tasvirler karşılaştırılmış,konuya dair önceki çalışmalar incelenmiş ve ikonografi
kapsamında yorumlanmaya çalışılmıştır.Bu çalışma ayrıca Hazreti İsa’nın büyükannesi olması
sebebiyle Azize Anna’nın kutsallığının Hıristiyanlık için önemini göstermeye çalışmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bizans, Azize Anna, Yoakim, İkonografi

Saint Anne Iconography in Byzantine Art
Özlem US
Dr. Öğretim Üyesi Seçkin EVCİM
Abstract
This study focuses on the iconography of St. Anna, the mother of Mary, in Byzantine art. The
aim of the study; It is to shed light on the depictions of Anna, a main figure that has not been
studied much in Byzantine art, and her husband Yoakim, who is a side figure, to examine her
place in Byzantine art, to make a comparative and chronological evaluation within the
framework of anonymous and known examples. She is not a figure who is the subject of
depictions, but also the patron of many professions and groups; examples of this feature are also
evaluated in the study. First of all, the main examples were scanned, the depictions were
compared, the previous studies on the subject were examined and tried to be interpreted within
the scope of iconography. This study also tries to show the importance of the holiness of St.Anna
for Christianity because she is the grandmother of Jesus.
Keywords: Byzantine, St. Anne, Joachim,Iconography
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Buhara Yahudileri
Rahime KAVAKLI
Özet
Türkistan coğrafyası zamanında birçok farklı inancı göğsünde barındıran ve neredeyse tamamı
Müslüman bir coğrafyada, farklı inanışların bir arada yaşama noktasında en güzel örneklerinden
biri olmuştur. Çift yönlü bir etkileşimin söz konusu olduğu bu coğrafyada, yüzyıllar boyu
süregelen çeşitli inançların ve kültürlerin bir arada uyumlu ve huzurlu yaşadığı görülmektedir.
Günümüzde Buhara şehri Özbekistan sınırları içerisinde bulunur. Yahudilerin çoğunlukta
yaşadığı şehir Buhara şehridir. Bu sebeple de Buhara Yahudileri olarak anılmışlardır. Buhara
Yahudilerinin tarihi M.Ö I. yüzyıla kadar uzanmaktadır.Uzun yıllar Orta Asya coğrafyasında
var olan Buhara Yahudileri, gerek kendi inanç ve gelenekleriyle bulundukları çevreyi etkilemiş;
gerekse bulundukları bölgenin gelenek, görenek ve adetlerini benimsemişlerdir. Buhara
Yahudileri Buhara’da geçirdikleri uzun süre zarfında bazen iyi bazen kötü muamelelere maruz
kalsalar dahi birlik olmayı, bir arada yaşamayı ve günümüze kadar var olmayı başarmışlardır.
Sovyet yönetiminin/rejiminin sona ermesiyle birlikte Türkistan coğrafyası içerisinde sayıları
hızla azalmıştır. Bugün Buhara Yahudilerine baktığımızda sürekli göç etmeleri sonucu
bulundukları bölgede sayılarının epey azalması; bu coğrafyadan silinmek üzere olduklarının
açık delilidir. Bazen ekonomik şartlar bazen -coğrafyaya hâkim olan- siyasi nedenler bazen de
-aile efradının gitmesiyle- zorunlu göç gibi sebepler bunlardan bazılarıdır. Genellikle Amerika
ve İsrail’e göç eden Buhara Yahudileri gerek gittikleri bölgelerde gerekse geldikleri yer olan
Türkistan’daki Yahudilerle bağlantılarını koparmamaya çalışmışlardır. Farklı bölgelere göç
etmeleri, araştırmamızı zorlaştırmaktadır. Araştırılmaya değer bu konu ile ilgili Türkiye’de
birkaç çalışma mevcuttur.
Özbekistan sınırları içinde yapacağımız bu çalışmada; yazılı kaynakların yanında,
Özbekistan’da bulunan Buhara, Semerkand ve Taşkent’te bulunan Buhara Yahudileri ile
yaptığımız röportajlara ve bu esnada elde ettiğimiz görsellere de yer vereceğiz. Buhara
Yahudilerinin tarihi ve tarihi süreç içerisindeki serüvenleri, günümüzdeki durumu, yaşadıkları
coğrafyada diğer inançtan olan insanlarla etkileşimleri, dini ritüelleri, eğitim ve günlük
yaşamları hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır. Ulaşılan kaynaklarda dinler tarihi alanında
kullanılan nitelendirici, fenomolojik ve bazen de karşılaştırılmalı yöntemler kullanılarak
Buhara Yahudileri konusunu ele almaya çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Buhara, Yahudilik, Özbekistan, Çala
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Bukharan Jewish
Rahime KAVAKLI
Abstract
The geography of Turkestan has been one of the best examples of the coexistence of different
beliefs in a geography that has many different beliefs on its chest and is almost entirely Muslim.
In this geography, where there is a two-way interaction, it is seen that various beliefs and
cultures that have been going on for centuries live together harmoniously and peacefully.
Today, the city of Bukhara is located within the borders of Uzbekistan. The city where the
majority of Jews live is the city of Bukhara. For this reason, they were called Bukhara Jews.
The history of the Bukhara Jews dates back to the 1st century BC. Bukhara Jews, who existed
in Central Asia for many years, influenced their environment with their own beliefs and
traditions; They also adopted the traditions, customs and traditions of the region they live in.
Although the Jews of Bukhara have been treated well and sometimes badly during their long
history in Bukhara, they have managed to unite, coexist and exist to this day. With the end of
the Soviet regime, their numbers decreased rapidly in the geography of Turkestan. Today, when
we look at the Jews of Bukhara, their numbers have decreased considerably as a result of their
continuous immigration; It is clear evidence that they are about to be wiped out from this
geography. Some of these are economic conditions, sometimes political reasons that dominate
the geography, and sometimes forced migration with the departure of family members. Bukhara
Jews, who generally immigrated to America and Israel, tried not to cut off their ties with the
Jews in the regions they went to and in Turkestan, where they came from. Their migration to
different regions complicates our research. There are a few studies in Turkey on this subject
worth researching.
In this study we will do within the borders of Uzbekistan; In addition to written sources,
interviews with Bukhara Jews in Bukhara, Samarkand and Tashkent within the borders of
Uzbekistan will be included. The images we have obtained will also be included in our work.
It is aimed to give information about the history and adventures of the Jews of Bukhara, their
current situation, their interactions with people of other faiths in the geography they live, their
religious rituals, education and daily life. We will try to deal with the issue of the Jews of
Bukhara by using a qualitative, phenomenological and sometimes comparative method used in
the history of religions in the available sources.
Keywords: Bukhara, Jews, Uzbekistan, Chala
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Görselleştirme ve Keşfetme Açısından İnfografik
Rukiye Mine TUNALI
Özet
Bilgi insan oğlunun var olduğu günden beri aktarılmayı başarmıştır. Çağlar geliştikçe bilgi
paylaşım isteği de aynı oranda atmış, bu sebepten dolayı pek çok aktarım biçimine ihtiyaç
duyulmuştur. Bilgi aktarımı kültür, sanat, bilim ve teknoloji gibi alanların gelişmesine paralel
olarak çeşitlenmiş ve gelişmiştir. Ve gelişmeye elbetteki devam edecektir.
Bu bağlamda bilginin gösterimi ve kolay anlaşılabilir olması, hafızada kolaylıkla yer edine
bilmesi için tasarımdan da destek alınmıştır. Tasarımla birleşen bilgi aktarımına bilgilendirme
tasarımı denmektedir. Bilgilendirme tasarımının asıl hedefi alıcı kitleye verilmek istenen mesajı
kolaylıkla algılatmak olduğu için pek çok alanda kullanılmaktadır.
Bu çalışmada bilgilendirme tasarımının bir kolu olan infografikler, keşfetme ve görselleştirme
açısından incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: İnfografik, Bilgilendirme Tasarımı, Veri Grafiği

Infographic for Visualization and Discovery
Rukiye Mine TUNALI
Abstract
Knowledge has been transferable since the beginning of human existence. As the ages
progressed, the desire to share information increased at the same rate, For this reason to many
transmission formats has been needed. Knowledge transfer has diversified and developed in
parallel with the development of fields such as culture, art, science and technology. And it will
of course continue to evolve.
In this context, support has been taken from the design in order to display the information, make
it easy to understand and easily take a place in the memory. The transfer of knowledge combined
with design is called information design. It is used in many areas because the main goal of the
information design is to easily make the target audience perceive the message that is intended to
be given.
In this study, infographics, which is a branch of information design, will be examined in terms
of discovery and visualization.
Keywords: Infographic, Information Design, Data Graph
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Çocukların, Sanatçı Üslubu Kullanılan İllüstrasyonlu Çocuk Kitaplarına Yönelik Tepkileri
Rumeysa YILMAZ
Doç.Dr.Funda ALTIN
Özet
Çocuk kitapları çocukların, okuma ve anlama gibi kazanımlarının yanı sıra dil, iletişim becerisi
ve hayal gücü gibi çok yönlü gelişim alanları üzerinde olumlu etkilere sahip olmaktadır. Çocuk
kitaplarında metin kadar kullanılan görsellerin de bu olumlu sürece etkisi bulunmaktadır. Hatta
öyle ki görseller çoğu zaman çocuğun kitaba ve olaylara yönelik ilgisini belirlemekte ve
okuduğunu zihninde işleme sürecinde büyük etkiye sahip olmaktadır. Ayrıca nitelikli görseller,
çocuğun sanata olan ilgi ve becerisini ortaya çıkarmada etkili bir araçtır. Bununla birlikte sanatçı
üsluplarına, sanat kitaplarında yer verilmesi bu noktada önemli bir etken olmaktadır. Sanatçı
üslupları çocuğun sanata ilişkin ön bilgiler kazanabilmesine yardımcı olmakta çocuğun sanata
bakış açısını geliştirmektedir. Çocuk kitabı türleri incelendiğinde, sanatla ilgili çocuk
kitaplarının diğer türlere kıyasla daha az sayıda olduğu görülmektedir. Oysa ki tanınmış
sanatçıların üslupları ile hazırlanmış illüstrasyonlu kitapların, çocukların o sanatçılara ve
eserlerine karşı ilgi ve meraklarını artırdığı, hayal gücü ve yaratıcılıklarının gelişimine olumlu
katkıda bulunduğu bilinmektedir. Dolayısıyla bu araştırmanın amacı, çocuklara, tanınmış sanatçı
ve üsluplarını yeni bir illüstrasyon dille görsel olarak tanıtmak ve bu sürece dair tepkilerini
incelemektir. Nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı bu ‘durum çalışması’, 2 farklı çalışma
grubunda yer alan 7-11 yaş arası toplam 30 çocuk ile yürütülmüştür. Gruplardan birine metin
içerikli, diğerine ise görsel+metin içerikli sanatçı üslubu konulu çocuk kitapları paylaştırılmıştır.
Daha sonra çocukların bu süreçteki deneyim ve tepkileri, hazırlanan sorulara verdikleri cevaplar
doğrultusunda. Verilerin analizi sonucunda, çocukların sanatçı üsluplarını kavrama süreçlerinde
görsel+metin içerikleri daha iyi algıladıkları ve sanatçıları, sanat eserlerini ve sanatsal üslupları,
bu algısal/görsel deneyim sayesinde daha iyi tanımladıkları ve kavradıkları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk Kitapları, Çocuk ve Sanat, İllüstrasyon, Sanatçı Üslupları
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Children's Reactions to Children's Books with Illustrations Using Artist Style
Rumeysa YILMAZ
Doç.Dr.Funda ALTIN
Abstract
Children's books have positive effects on children's acquisitions such as reading and
comprehension, as well as on multi-dimensional development areas such as language,
communication skills and imagination. The visuals used in children's books as well as the text
have a positive effect on this process. In fact, visuals often determine the child's interest in the
book and events and have a great impact on the process of processing what he reads in his mind.
In addition, quality visuals are an effective tool in revealing the child's interest and skill in art.
However, including artist styles in art books is an important factor at this point. Artist styles help
the child gain preliminary knowledge about art and improve the child's perspective on art. When
children's book types are examined, it is seen that children's books about art are less in number
compared to other genres. However, it is known that illustrated books prepared with the styles
of well-known artists increase the interest and curiosity of children towards those artists and their
works, and contribute positively to the development of their imagination and creativity.
Therefore, the purpose of this research is to visually introduce well-known artists and their styles
to children with a new illustration language and to examine their reactions to this process.This
'case study', in which qualitative research methods were used, was conducted with a total of 30
children aged 7-11 years in 2 different study groups. Children's books with text content and artist
style with visual + text content were distributed to one of the groups. Then, the experiences and
reactions of the children in this process are in line with their answers to the prepared questions.
As a result of the analysis of the data, it has been determined that children perceive visual + text
content better in the process of comprehending artist styles, and they define and comprehend
artists, works of art and artistic styles better thanks to this perceptual/visual experience.
Keywords: Children Books, Children ans Art, Illustration, Artist Styles
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Sigmund Freud’un Psikolojik Rüya Düzleminde Anthony Neilson’ın Disosya Harikalar
Dünyası
Samet ASLANOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt ÖZATA
Özet
Birey oluşturma fikrine yönelik bir proje olarak kurgulanan modernizm sonrası On dokuzuncu
yüzyıl Avrupa toplumunun birçok tarihsel olayın yanı sıra bilimsel anlamda gelişmelerin
yaşandığı, insan psikolojisinin derinlikli olarak mercek altına alındığı ve pek çok gelişmeye
tanıklık eden bir zaman dilimi olmuştur. Özellikle insanın ruhsal durumuna yönelik bir
araştırmayı imleyen Psikoloji alanında Avusturyalı psikanalist Sigmund Freud’un ‘Bilinçaltı’
ve ‘Rüya’ gibi kavramları ilk defa ortaya atmasına paralel bir şekilde aynı yüzyılda Darwin’in
türlerin kökenine yönelik savları ve bunu takiben mekanik anlamda buharlı makinelerin gelişim
göstermesi Avrupa toplumunun sanayi devrimini kucaklamasına ve bunun sonucu olarak
meydana gelen bu baş döndürücü gelişmeler bireyin ruhsal anlamda hayatı anlamlandırmasına
ve düşünsel anlamda sarsılmasına neden olur. Dönemin insanı yaşadığı çağın kafa karıştırıcı
ilerlemesine yabancılaşan ve bilimsel anlamdaki değişimle birlikte düşünce sistematiğinde bir
açmaz içerisinde yeni düzene ve bu düzenin yaşam biçimine alışmakta bocalar. Bu sistematikte
şifresi çözülemeyen psikolojik bir düzlemde rasyonel olarak açıklanamayan ‘Bilinçaltı’ ve
‘Rüya’ gibi kavramlar filozof, düşünür ve sanatçının yanı sıra doğal olarak hayatı sahneye
taşıyan oyun yazarlarının da dikkatinden kaçmaz ve kaçınılmaz olarak tiyatro sahnesine da
yansır. Bu çalışmada İskoç oyun yazarı Anthony Neilson’ın Disosya Harikalar Dünyası (2007)
adlı eseri deneyimsel olarak adlandırılan tiyatrosuyla günümüz modern dünyasında görünen ile
gerçeğin arasına sıkışmış ve çıkış yolu bulamayan bireyin düşünsel boyuttaki macerasını
psikanalist Sigmund Freud’un Rüya yorumları çerçevesinde ele almak amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Rüya, Bilinçaltı, Modernizm, Gerçeklik, Disosya.
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Anthony Neilson's The Wonderful World Of Dissocia upon Sigmund Freud's psychological
Dream plane
Samet ASLANOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt ÖZATA
Abstract
The nineteenth century, after modernism, which was designed as a project for the idea of
creating an individual, was a time period in which European society experienced scientific
developments, witnessed many historical events, developments, and human psychology was
examined in depth. In parallel with the Austrian psychoanalyst Sigmund Freud's introduction
of concepts such as 'Subconscious' and 'Dream' for the first time in the field of Psychology,
which refers specifically to a study of the mental state of humans, Darwin's arguments for The
Origin of Species in the same century and the subsequent development of steam engines in the
mechanical sense cause the European society to embrace the industrial revolution, and these
dizzying developments that occur as a result of this cause the individual to make sense of life
in a spiritual sense and to be shaken intellectually.People of the period falter in getting used to
the new order and the way of life of this order, alienated from the confusing progress of the age
in which they lived, and in a dilemma in the systematic of thought with the change in the
scientific sense. In this systematic Concepts such as 'Subconscious' and 'Dream', which could
not be rationally explained and deciphered on a psychological plane do not escape the attention
of playwrights who naturally reflect life to the stage, as well as philosophers, thinkers, and
artists. Thus, it inevitably reflected on the theater stage. In this study, it is aimed to handle the
intellectual adventure of the individual, who is stuck between the visible and the reality and
cannot find a way out, in today's modern world within the framework of psychoanalyst Sigmund
Freud's Dream interpretations, with the play of Scottish playwright Anthony Neilson's The
Wonderful World Of Dissocia (2007), which is called experiential.
Keywords: Dream, Subconscious, Modernism, Reality, Dissocia.
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Akran Zorbalığı ve Mağduriyet Düzeyi ile Eğitsel Motivasyon Arasındaki İlişki
Samet SEZGİN
Şenel ÇITAK
Ömer KARAMAN
Özet
Okullardaki zorbalık davranışları fiziksel sağlık (beden istismarı), psikososyal (olumlu benlik
gelişimi), ve akademik gelişim (eğitsel motivasyon) alanları başta olmak üzere çok geniş bir
yelpazede çocukları etkilemektedir. Akran zorbalığı ile ilişkili faktörlerin belirlenmesi
okullardaki önleme hizmetlerinin çerçevesini çizmektedir. Önleme hizmetlerinin ilk basamağını
oluşturan birincil önleme hizmetlerinin zorbalık davranışlarla ilgili çalışma odağının
belirlenmesinde çocukların mevcut gelişim düzeyi (sınıf seviyesi) önem arz etmektedir. Bu
bağlamda dördüncü ve beşinci sınıfta öğrenim gören öğrencilerin zorbalık yapma ve mağdur
olma durumları ile eğitsel motivasyon düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Bununla birlikte araştırma kapsamında bazı demografik (yerleşim yeri, okulöncesi eğitim alma
vb.) değişkenlerin akran zorbalığı ve mağduru olma arasındaki ilişkiler araştırılmıştır.
Nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeline göre desenlenen bu araştırmanın
örneklemini 2022 yılında Ordu ili Korgan ilçesinde eğitim-öğretimine devam eden 252
(K=%53.2, E=%46.8) dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Veriler
araştırmacılar tarafından ilgili literatür odağında oluşturulan Kişisel Bilgi Formu ve Akran
Zorbalığı Ölçeği ile Eğitimde Motivasyon Ölçeği’nden elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS
programı üzerinden bağımsız gruplar için t-testi, ANOVA, Pearson korelasyon analizi yapılarak
analiz edilmiştir.
Araştırma bulgularında öğrencilerin akran zorbalığı uygulama ve zorbalıktan mağdur olma
durumları (fiziksel/sözel, dışlama, söylenti çıkarma, eşyalara zarar verme vb.) arttıkça eğitimde
içsel ve dışsal motivasyon düzeyinin azaldığını görülmüştür. Zorba veya mağdur olma
durumlarının kardeş sayısı ve sınıf seviyesine göre anlamlı farklılık gözlenmezken yerleşim
yeri (ilçe/köy) ve okulöncesi eğitim alma durumu arasında ise anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
İlçe merkezindeki öğrenciler ile erkek öğrencilerin diğerlerine göre daha fazla zorba davranışlar
gösterdiği tespit edilmiştir. Okul öncesi eğitim alan öğrencilerin daha fazla mağduriyet
bildirmeleri onların okulöncesi dönemde kazandıkları zorbalık ile ilgili farkındalık becerilerinin
düzeyine bağlanabilir. Araştırma sonuçları zorba ve mağdur olma düzeylerinin eğitsel
motisvasyonu düşürmekte önemli rol oynadığını ortaya koymuştur.
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Bu bağlamda erken

dönemde zorbalık ile ilgili faktörler araştırarak birincil önleme hizmetleri kapsamında
okullarda öğrencileri güçlendirici psikoeğitsel çalışmalar yapılması önerilir.
Anahtar Kelimeler: Akran zorbalığı, motivasyon, mağdur olma, birincil önleme

The Relationship Between Peer Bullying and Victimization Level and Educational
Motivation
Samet SEZGİN
Şenel ÇITAK
Ömer KARAMAN
Abstract
Bullying behaviors in schools have a wide range of effects on children, most notably on physical
health (physical abuse), psychosocial (positive self-development), and academic development
(educational motivation). The identification of the factors associated with peer bullying outlines
the prevention services in schools. The current level of development (class level) of children
has importance in determining the study focus of primary prevention services, which constitute
the first step of prevention services, on bullying behaviors. In this context, the aim was to
examine the relationship between bullying and victimization statuses and the educational
motivation levels of fourth and fifth grade students. In addition, the relationship between peer
bullying and being a victim with respect to some demographic variables (settlement, pre-school
education, etc.) was investigated within the scope of the research.
The sample of this research, designed according to the relational screening model, one of the
quantitative research methods, consists of 252 fourth and fifth grade students (F=53.2%,
M=46.8%) who continued their education in the Korgan district of Ordu province in 2022. The
data were obtained from the Personal Information Form, Peer Bullying Scale, and the
Motivation Scale in Education, which were created by the researchers focusing on the relevant
literature. The data obtained were analyzed by t-test, ANOVA, and Pearson correlation analysis
for independent groups through the SPSS program.
According to the research findings, it was observed that as students' peer bullying practices and
peer victimization (physical/verbal, exclusion, rumoring, damaging items, etc.) increased, the
level of intrinsic and extrinsic motivation in education decreased. While no significant
difference in bullying or victimization status according to the number of siblings and grade
level was observed, a significant relationship was found between the place of residence
(district/village) and pre-school education status. It was found that the students and male
students in the district center exhibited more bullying behaviors than the others. The fact that
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students who have received pre-school education report more victimization can be attributed to
their level of awareness of bullying during the preschool period. The results of the research
revealed that bullying and victimization levels play an important role in terms of decreasing
educational motivation. In this context, it is recommended to conduct psychoeducational
activities to strengthen students in schools within the scope of primary prevention services by
investigating the factors related to bullying in the early period.
Keywords: Peer bullying, motivation, victimization, primary prevention
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Taşımalı Eğitim Yapılan İlköğretim Okulu Müdürlerinin Karşılaştığı Sorunların
İncelenmesi
Selami IŞGIN
Özet
Bu çalışmada, taşımalı eğitim yapılan ilköğretim okulu müdürlerinin karşılaştığı sorunları
makale ve tez inceleyerek ortaya koymak, sonuçları tüm yönleriyle ele almak, bütüncül bir
yaklaşımla değerlendirerek çözüm yolunda öneriler sunmak amaçlanmaktadır. Bu çalışma,
taşıma merkezli ilköğretim okulu müdürlerin karşılaştığı ortak sorunları ortaya çıkaracak,
sorunların esas kaynağı tespit edilecek ve sorunların çözümü yolunda katkı sağlayacaktır.
Böylece taşımalı eğitim yapılan ilköğretim okulları ile özellikle köy ve mahalle okullarının
eğitim kalitesinin artmasına katkı sağlayacaktır.
Taşımalı eğitim yapılan ilköğretim okulu müdürlerin karşılaştığı sorunlarla ilgili yapılan
çalışmalar incelenerek yapılan uygulamalarla ilgili sorunlar değerlendirilmiş ve analiz
edilmiştir. Taşımalı eğitimle ilgili 1998-2021 yılları arası literatür taranarak konuyla ilgili
olmayanlar çıkarılmıştır. Geriye kalan çalışmalardan taşımalı eğitim yapılan ilköğretim
okullarındaki okul müdürlerinin karşılaştığı sorunlarla ilgili 25 çalışmaya ulaşılmıştır.
Amaç: Bu araştırmanın amacı; taşımalı ilköğretim okulu müdürlerinin karşılaştıkları sorunların
neler olduğunu tespit etmek ve çözüm önerilerinde bulunmaktır. Bu bağlamda“ Taşımalı
ilköğretim okulu müdürlerinin karşılaştıkları sorunlar nelerdir?” sorusuna cevap aranmıştır.
Araştırma Yöntemi: Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi
yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla literatürde 1998-2021 yılları arasında yazılan Türkçe makale
ve tezlerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Doküman incelemesi, araştırma verilerinin birincil
kaynağı olarak çeşitli dokümanların toplanması, gözden geçirilmesi, sorgulanması ve analizi
olarak tanımlanabilen bilimsel bir araştırma yöntemidir (Sak, R. , Şahin Sak, İ. T. , Öneren
Şendil, Ç. , & Nas, E. (2021). Doküman analizi, belli bir amaca dönük olarak kaynakları bulma,
okuma, not alma ve değerlendirme işlemlerini kapsamaktadır (Karasar, 2005).
Doküman analizi yöntemi avantajları; az zaman alır, maddi bir tasarruf imkânı sunar, geniş bir
örneklem oluşturur, uzun bir zaman dilimi içinde gerçekleşir, bireyin kendisi tarafından özgün
bir şekilde kaydedilir. Bu sebeplerden dolayı araştırmada yöntem olarak doküman analizi
kullanılmıştır.
Veri Toplama Aracı: Bu araştırmada, 1998-2021 yılları arasında taşımalı eğitim yapılan okul
müdürlerinin sorunlarını inceleyen, sadece yurt içinde yapılan çalışmalarla ilgili 11 makale ve
8 tez incelenmiştir.
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Verilerin Analizi: Bu araştırmada verilerin analizinde doküman analizi yöntemi kullanılmıştır.
Ulaşılan kaynakların içerikleri içerik analizi ile analiz edilmiştir. Bulgular tablo ve grafik olarak
sunulmuştur.
Bulgular ve Sonuç: Bu bölümde taşımalı ilköğretim okulu müdürlerinin karşılaştığı sorunlarını
inceleyen yayınlanmış makale ve lisansüstü tezler, araştırma problemleri çerçevesinde
incelenmiştir. İncelenen makalelerde okul müdürlerinin öğle yemeği ve yemekhane hizmetleri
ile ilgili görüşlerine bakıldığında en çok karşılaşılan sorunların yemeklerin doyurucu olmaması,
tezlerde ise okulda yemekhane sorunu ya da yemekhane bulunmağı görülmektedir.
İncelenen makalelerde servis araçları ve şoförlerle ilgili okul müdürlerinin görüşleri analiz
edildiğinde; taşıma araçlarına öğrenciler dışında kişiler alındığı, tezlerde ise taşıma araçlarına
öğrenciler dışında kimseler alınması belirlenmiştir.
İncelenen makalelerde taşımalı eğitim uygulamasında okul müdürlerinin karşılaştığı
sorunlardan öğrencilerle ilgili olan görüşleri incelendiğinde karşılaşılan en önemli sorunun,
öğrencilerin ders dışı etkinliklere katılamadığı, tezlerde ise servis içinde olumsuz öğrenci
davranışları olduğu tespit edilmiştir.
Taşımalı eğitimde kapsamında okul müdürlerinin veliden kaynaklı sorunlarla ilgili görüşlerine
bakıldığında; velilerle iletişim sağlayamadıkları, tezlerde ise velilerin öğretmen ve okul
idaresiyle iletişiminin zayıf olduğu belirlenmiştir.
İncelenen makalelerde çevre şartları ile ilgili okul müdürlerinin karşılaştığı sorunlarla ilgili
görüşlerine bakıldığında; yolların bozuk olması, tezlerde ise taşıma yapılan köy yollarının
kapanması en önemli sorun olarak ifade edilmiştir. Taşımalı eğitimin kalitesini birçok faktör
etkilemektedir. Bundan dolayı bütün paydaşların üstüne düşen görevleri eksiksiz yapması,
taşımalı eğitimin daha faydalı hale gelmesini sağlayacaktır.
Kaynakça:
Karasar, N.(2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım. Sak, R. , Şahin Sak, İ.
T. , Öneren Şendil, Ç. , & Nas, E. (2021). Bir araştırma yöntemi olarak doküman analizi.
Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi, 4(1), 227-250. http://doi.org/10.33400/kuje.843306
Anahtar kelimeler: Taşımalı eğitim, taşımalı ilköğretim okulu müdürü, sorunlar
Investigation of the Problems Encountered by the Principals of Primary Schools with
Transported Education
Selami İŞGIN
Abstract
In this study, it is aimed to reveal the problems faced by the primary school principals with
bussed education by examining the articles and thesis, to deal with the results in all aspects, to
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evaluate with a holistic approach and to offer suggestions for solutions. This study will reveal
the common problems faced by the transportation-centered primary school principals, identify
the main source of the problems and contribute to the solution of the problems. Thus, it will
contribute to the improvement of the education quality of primary schools where bussed
education is provided and especially village and neighborhood schools.
The studies on the problems faced by the principals of the primary school with bussed education
were examined and the problems related to the applications were evaluated and analyzed.
The literature on bussed education between the years 1998-2021 was searched and those that
were not related to the subject were excluded. Among the remaining studies, 25 studies were
reached on the problems faced by school principals in primary schools where bussed education
is provided.
Keywords: bussed education, bussed primary school principal, problems
Objective: The aim of this research is; The aim is to determine the problems faced by the
principals of transported primary schools and to propose solutions. In this context, “What are
the problems faced by bussed primary school principals?” The answer to the question has been
sought.
Research Method : In this study, document analysis method, one of the qualitative research
methods, was used. For this purpose, it is aimed to examine the Turkish articles and theses
written between 1998-2021 in the literature. Document review is a scientific research method
that can be defined as the collection, review, questioning and analysis of various documents as
the primary source of research data (Sak, R. , Şahin Sak, İ. T. , Öneren Şendil, Ç. , & Nas, E. (
2021. Document analysis includes the processes of finding, reading, taking notes and evaluating
resources for a specific purpose (Karasar, 2005).
Advantages of document analysis method; It takes little time, provides a financial saving
opportunity, creates a large sample, takes place over a long period of time, is recorded by the
individual in a unique way…
For these reasons, document analysis was used as a method in the research.
Data collection tool: In this research, 11 articles and 8 theses, which examine the problems of
school principals who received bussed education between the years 1998-2021, only about the
studies carried out in the country, were examined.
Analysis of Data: In this study, the document analysis method was used in the analysis of the
data. The contents of the accessed resources were analyzed by content analysis. The findings
are presented as tables and graphics.
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Results and Conclusion: In this section, published articles and postgraduate theses examining
the problems faced by bussed primary school principals are examined within the framework of
research problems.
Considering the opinions of school principals about lunch and cafeteria services in the analyzed
articles, it is seen that the most common problems are that the meals are not satisfactory, and
that there is a cafeteria or cafeteria in the school in the theses.
When the opinions of school principals about shuttle vehicles and drivers were analyzed in the
articles examined; It was determined that people other than students were taken to the
transportation vehicles, and in the theses, it was determined that people other than students were
taken to the transportation vehicles.
Examining the opinions of the school principals about the problems faced by the school
principals in the practice of bussed education in the analyzed articles, it was determined that
the most important problem encountered was that the students could not participate in
extracurricular activities, and that the negative student behaviors in the busses in the theses.
Considering the opinions of the school principals about the problems arising from the parents
within the scope of transported education; it was determined that they could not communicate
with the parents, and in the theses, the communication of the parents with the teacher and the
school administration was weak.
Considering the opinions of school principals about the problems faced by environmental
conditions in the reviewed articles; The most important problem is that the roads are broken
and the closure of the village roads where transportation is made in the theses.
Many factors affect the quality of transported education. Therefore, fulfilling the duties of all
stakeholders completely will ensure that transported education becomes more beneficial.
References
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II. Abdülhamid Döneminde Bir Bahriye Nazırı: Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa
Selçuk SARI
Özet
Hasan Hüsnü Paşa 1832’de denizci bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya gelmiştir.
Donanmada farklı pozisyonlarda görev aldıktan sonra II. Abdülhamid döneminde iki kez
bahriye nazırlığına atanarak uzun süre vazife başında kalmıştır. Bahriye Mektebi, Bahriye
Komisyonları ve Hicaz Demir Yolu Projesi’nde görev alan, Deniz Müzesi’nin kurulması ve
denizcilik dergilerinin çıkarılmasında katkıları olan Paşa’nın donanma üzerine bir de risalesi
mevcuttur. Hasan Hüsnü Paşa 1903’te İstanbul’da vefat etmiş; hakkındaki tartışma ve ithamlar
günümüze kadar süre gelmiştir. Bu ithamlardan biri bilhassa II. Abdülhamid’in şahsına yönelik
olarak da yapılan, donanmanın atıl bırakıldığı konusudur. Tartışmaların büyüklüğüne rağmen
Paşa hakkında ayrıntılı çalışmaların yapılmamış olması tarih araştırmaları adına büyük
eksikliktir. Mevcut araştırmalar bilgi kirliliği ile dolu ve akademik kriterlerden uzak
niteliktedir. Bildiride Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa’nın hayatı, memuriyeti, eserleri ve
vakıfları hakkında bilgi verilecek; sözü edilen tartışmalardaki yeri sorgulanmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bahriye, Donanma, II. Abdülhamid, Nazır, Vakıf
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A Mınıster Of The Sea In The Perıod Of Abdulhamıd II: Bozcaadalı Hasan Hosni Pasha
Selçuk SARI
Abstract
Hasan Hosni Pasha was born of a sailor’s family in Istanbul in 1832. Having served in the navy
for various purposes, he was appointed as the minister of the navy twice in the period of
Abdulhamid II and served for the fleet for a long time. With his positive contributions to the
establishment of the Maritime Museum as well as to the publication of maritime magazines,
Hasan Hosni Pasha, had a treatise on the navy. He was also designated for the Maritime
Academy, Maritime Commissions and Hijaz Railway projects. Hasan Hosni Pasha died in
Istanbul in 1903, but he is still criticized and debated for his practices. One of the accusations
particularly directed to the personality of Abdulhamid II mostly focuses on the issue of the
navy’s having been left inactive. The fact that no detailed study on Hasan Hosni Pasha has been
done yet is undoubtedly a serious mistake in terms of historical studies. He was faced with a
number of accusations, but he should have been studied. Studies in hand are full of irrelevant,
redundant, unsolicited and lowvalue information that are not in consistency with scientific
cretaria. The study aims to unravel Hasan Hosni Pasha’s life, his civil servitude and foundations
as well as question his place in the accusations.
Keywords: II. Abdulhamid, Foundation, Marine, Minister, Navy.
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‘’Zerre’’de Lacan’ın Ayna Evresi ve Hamartia İncelemesi
Selim UYAR
Özet
Bu çalışmada; Pisikanalitik film analizi yöntemi ile ‘’Zerre’’ filmi örneği üzerinden sinema
filmlerinde öyküye dahil olan ayna dekorunun Lacan’ın ayna evresi ile açıkladığı yönünü
incelemek amaçlanmıştır. Zerre filminde trajik hata (Hamartia) ile sonuçlanan ayna dekoru
kullanımı ve Lacan’ın ‘’Ayna Evresi’’ kuramı, yönetmenin örtülü anlatımına hizmet etmektedir.
Psikanalitik film analizi; yönetmenin bilinçaltı ve ruhsal dünyasının dışavurumunu ya da
kolektif, toplumsal bilinçaltının dışavurumunun izlerini bulmayı ve filmleri aynı bir düş süreci
gibi ele alarak açık ya da kapalı anlamlarını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır (Özden, 2014:
179). Sinemada kullanılan ayna dekoru ve senaryoya dahil edilmiş yetişkin bireylerin öykü
içerisinde ayna ile karşılaşmaları trajik hatalar (Hamartia) yapmaları ile sonuçlanmaktadır.
Çocuklukta yaşanan ‘’Ayna Evresi’ bireyin kendisi ile karşılaşma ve kendini keşfetme sürecinin,
Lacan’ın ‘’Ayna Evresi’’ kuramından yola çıkılarak açıklandığı bilinmektedir. Sinemada da
yetişkin bireylerin konu edildiği ayna karşılaşmalarında ve kendini fark etme süreçlerinin
senaryolaştırılmasında ‘’Zerre’’ filmi örneğinden yola çıkılarak ‘’Hamartia’’ ve ‘’Ayna
Evresi’’nin iç içe geçtiği bir anlatım dili göze çarpmaktadır ve psikanalitik film analizi yöntemi
ile incelenebilmektedir.
Yöntem/Amaç: Bu çalışmada Pisikanalitik Film Analizi yöntemi kullanılarak Lakan’ın ‘’Ayna
Evresi’’ kuramı ‘’Zerre’’ filmi üzerinden sinemada, ayna dekorunun öykü evreni içinde tarajik
hata imgesinin örtük anlatımını vurgulamaktaki işlevselliği ve yetişkin bireyler üzerinden ayna
dekoru vasıtasıyla ‘’Ayna Evresi’’ kuramının yeniden üretilmesinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Bulgular: ‘’Zerre’’filmin ana karakteri Zeynep’in küçük kızı yoksul hayatınlarına televizyon
izleyerek körleşmiştir. Zeynep ise küçük kızının hayatını kendi gözleriden gördüğü anda ayna
ile karşılaşmaktadır. Çocukça bir savunmasızlık ve çaresizlikle küçülür daha dikkatle aynaya
odaklandığında kendini farkeder ve kızını kurtarmak için organ mafyasının teklifini kabule açık
hale gelir. Ayna ile karşılaşmasında kendini farkeden Zeynep kısa bir an bir başından geçirme
durumu yaşar, küçük kızına daha iyi bir hayat sunabileceği halde bunu neden yapmadığını
sorgulayan bakışlarıyla karşılaşır. Zeynep Organ mafyasının böyle bir teklifi yapmasını son
derece ahlaksız bulduğu halde nasıl olur da bir anda sadece ayna ile karşılaşmasıyla tam zıt yönde
bir karar alır. Bu sahnede Zeynep henüz kendiyle karşılaşmamış bir çocuk gibi, ilk defa kendini
aynada görmüş gibi bir farkındalıkla kendi gerçekliği, gerçeği veya hayatıyla yüzleşir. Şiddetle
reddettiği ahlaksız teklif bir anda çaresizliğinin tek çözümü olur.
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Sonuç: Trajik hata göstergesi olarak ayna dekorunun

öyküye dahil edilerek ve ‘’Ayna

Evresi’’nin yetişkinler üzerinden sinema da yeniden üretimine olanak sağlayacak bu türden
kullanımların ve ‘’Hamartia’’nın oluşumuna katkı sağlamak amacıyla ayna dekoru üzerinden
daha fazla örnek elde etmek ve farklı çözümlemeler yapmanın mümkün olduğu görülmektedir.
Bu bağlamda benzer yaklaşımların ve çözümlemelerin alanyazına

katkı sağlayacağı

düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Zerre, Lacan, Hamartia

Lacan's Mirror Phase and Hamartia Analysis in "Zerre"
Selim UYAR
Abstract
In this study; With the psychoanalytic film analysis method, it is aimed to examine the aspect
of the mirror decor, which is included in the story in movies, explained by Lacan's mirror phase,
through the example of the movie "Zerre". The use of mirror decor resulting in a tragic mistake
(Hamartia) in Zerre and Lacan's "Mirror Phase" theory serve the implicit expression of the
director. psychoanalytic film analysis; it aims to find the expression of the director's
subconscious and spiritual world or the traces of the collective, social subconscious, and to reveal
their open or closed meanings by treating the films like a dream process (Özden, 2014: 179). The
mirror decor used in the cinema and the encounter of the adult individuals included in the
scenario with the mirror in the story result in tragic mistakes (Hamartia). It is known that the
"Mirror Stage" in childhood, the process of encountering and self-discovery of the individual, is
explained on the basis of Lacan's "Mirror Stage" theory. Based on the example of the movie
"Zerre", in the mirror encounters where adults are the subject of mirror encounters and in the
scripting of the processes of self-awareness, a language of expression in which "Hamartia" and
"Mirror Phase" are intertwined stands out, and the psychoanalytic film analysis method is used.
can be examined.
Method/Objectıve
In this study, using the method of Psychoanalytic Film Analysis, Lakan's "Mirror Phase" theory
in cinema through the film "Zerre", the functionality of the mirror decor in emphasizing the
implicit expression of the tragic error image in the story universe, and the "Mirror Phase" through
the mirror decor over adult individuals. It is aimed to examine the reproduction of the ' theory.
Results
The little girl of Zeynep, the main character of the movie "Zerre", is blinded by watching
television to their poor life. Zeynep, on the other hand, encounters the mirror as soon as she sees
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the life of her little girl through her own eyes. He shrinks with a childish vulnerability and
helplessness, realizes himself when he focuses more carefully on the mirror and becomes open
to accepting the organ mafia's offer to save his daughter. Realizing herself during her encounter
with the mirror, Zeynep experiences a brief moment of confusion, and meets her gaze
questioning why she didn't do this even though she could offer her little girl a better life. Even
though Zeynep Organ finds it extremely immoral for the mafia to make such an offer, how can
she suddenly take the opposite decision when she encounters only a mirror. In this scene, Zeynep
faces her own reality, reality or life with the awareness of seeing herself in the mirror for the first
time, like a child who has not yet met herself. The immoral offer, which he vehemently rejects,
suddenly becomes the only solution to his desperation.
Conclusıon
In order to contribute to the formation of such uses and "Hamartia" that will allow the
reproduction of the "Mirror Phase" in the cinema through the inclusion of the mirror decor as a
tragic error indicator in the story, and to obtain more examples from the mirror decor and
different analyzes appears to be possible. In this context, it is thought that similar approaches
and analyzes will contribute to the literature
Keywords: Zerre, Lacan, Hamartia
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Türbe Geleneği Bağlamında Şanlıurfa Türbe Örneklerinin Değerlendirilmesi
Serap ZENCİRKIRAN
Prof. Dr. Ahmet Ali BAYHAN
Özet
İslam devletleri zamanında bilinen en erken örnekleri verilen ve Türkler tarafından
yaygınlaştırılan bir yapı tipi olan türbe, Arapça kökenli olup Türkçe, “üzeri örtülmüş mezar
anıtı” anlamına gelmektedir. İslamiyet’in ilk zamanlarından itibaren ölünün gömüldüğü
bölgenin belli olması için mezarın baş ve ayak kısmına taş ya da tahta parçası dikildiği böylelikle
mezarlıkların oluşturulduğu bilinmektedir. Bahsedilen mezarlık anlayışı toplumun her kesimine
hitap ediyorken türbe, toplumsal statüsü yüksek olan kişiler için özel inşa edilmiş yapı türü
olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylelikle kişiye duyulan saygı ve sevgiyi ebedileştirmek
amacıyla birer sanat eserine dönüşmüş dini mimari örnekler arasında yerini almıştır.
İslam dünyasında bilinen ilk türbe örneği Kubbetü’s Süleybiye ile başlayıp Samanoğlu İsmail
Türbesi, Arap Ata Türbesi ve diğer türbe örnekleri ile devam etmiştir. Anadolu türbe mimarisinin
genel şeması ise Abbasi, Karahanlı, Gazneli ve Büyük Selçuklu döneminden itibaren şekillenip
Anadolu Selçuklu döneminde gittikçe büyüyen bir türbe mimarisi geleneğine dayanmış ve
Anadolu Türk beylikleri döneminde yöresel özelliklerle zenginleştirilip Osmanlı dönemine
taşınmıştır.
Çalışmamız kapsamında ise bu türbe geleneğinin karakteristik özelliğini yansıtan Şanlıurfa
ilinde bulunan Şeyh Mesud Türbesi, İmam Bakır Türbesi, Eyyüp Nebi Türbesi, Rahime Hatun
Türbesi, Şeyh Hasan Türbesi, Şeyh Salih Türbesi ve Şeyh Cemalettin Türbeleri plan, mimari,
süsleme ve malzeme-teknik özellikleri bakımından incelenecek ve geçmişten günümüze var
olmuş türbe örnekleri ile karşılaştırılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Türk, İslam, Türbe, Mimari, Şanlıurfa.
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Evaluation of Şanlıurfa Tomb Samples in the Context of the Tomb Tradition
Serap ZENCİRKIRAN
Prof. Dr. Ahmet Ali BAYHAN
Abstract
The tomb, which is a type of structure that was given the earliest known examples at the time
of the Islamic states and was spread by the Turks, It is a Turkish word which is Arabic origin,
and means “covered grave monument”. It is known that since the early days of Islam, stones or
pieces of wood were erected on the head and feet of the tomb so that the region where the
deceased was buried was express, thus cemeteries were created. While the aforementioned
cemetery concept appeals to all segments of society, the mausoleum appears as a type of structure
built specifically for people with high social status. Thus, it has taken its place among the
religious architectural examples that have been turned into works of art in order to literalize the
respect and love for person.
The first known example of a tomb in the Islamic world began with the Kubbet'üs Süleybiye and
continued with the Tomb of İsmail of Samanoğlu, the Tomb of the Arap Ata and other examples
of mausoleums. The general scheme of Anatolian mausoleum architecture has been shaped since
the Abbasi, Karakhanid, Ghaznavid and Great Seljuk periods depends on the tradition of shrine
architecture that is getting growth in the Anadolu selcuklu period and Anatolia was enriched
with local features during the period of the Turkish principalities and moved to the Ottoman
period.
Within the scope of our study, Sheikh Mesud Tomb, İmam Bakır Tomb, Eyyüp Nebi Tomb,
Rahime Hatun Tomb, Sheikh Hasan Tomb, Sheikh Salih Tomb and Sheikh Cemalettin Tombs
located in Şanlıurfa Province, which reflect the characteristic feature of this tomb tradition, are
the plan will be examined in terms of architectural, decorative and material-technical
characteristics and will be compared with examples of mausoleums that have existed from the
past to the present.
Keywords: Turkish, Islam, Tomb, Architecture, Şanlıurfa.
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Avrupa Birliğinde İşyerinde Sosyal Diyalog Uygulamaları ve Türkiye
Serdar Han KUZU
Prof. Dr. Gürol ÖZCÜRE
Özet
Toplum refahının sağlanması açısından ülke düzeyinde üretim ve istihdamın sağlam temellere
oturtulması son derece önemlidir. Üretimin etkin ve verimli olabilmesi ise, çalışanların işyerine
aidiyeti ve motivasyonu ile doğru orantılıdır. İşçilerle bilgi paylaşımında bulunma,
temsilcilerine danışma ile birlikte kararlara katılımın gerçekleştirildiği bir işyerinde verimlilik
artmakla birlikte işçilerin de göreli olarak işte tatmin düzeyinin daha fazla olması
sağlanmaktadır. İşveren ile işçiler arasındaki diyaloğun ve yapıcı ilişkilerin geliştirilmesi ve
sosyal ortaklığın sağlanması aşamasında işyerinde sosyal diyalog uygulamaları büyük önem arz
etmektedir. Bu çalışmanın amacı, Avrupa Birliği’nde (AB) işyerinde sosyal diyaloğun analizi
ile Türkiye’de işyeri düzeyinde sosyal diyalog uygulamalarının karşılaştırılarak yasal
düzenlemeler açısından mevcut durum hakkında bilgi sunmak, işlevselliğini değerlendirmek ve
uyumsuzluklara ilişkin problemlere dikkat çekmektir. Araştırmada literatür taraması yöntemi
kullanılmış olup, dokümanter çalışma tekniği ile veriler analiz edilmiştir. Elde edilen bulgularla
kavramsal açıklamalar yapılmış, konunun özü ve birliği dâhilinde sosyal diyalog kavramı ile
sosyal diyaloğun küreselleşme olgusundan ne şekilde etkilendiğine ilişkin bilgilere yer
verilerek, küreselleşmenin de etkisiyle endüstri ilişkileri sisteminde önemini günden güne
arttıran ve daha mikro düzeyde sağlanan işyeri düzeyinde sosyal diyaloğa ilişkin AB ve
Türkiye’deki uygulamalar arasındaki farklar irdelenerek değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Sonuç olarak, işyerinde sosyal diyalog konusunda AB’deki düzenlemeler yasal dayanakları ile
birlikte değerlendirildiğinde sendikalar yanında çalışma konseyi gibi çift kanaldan temsili
mümkün kılan kurumsallaşmış mekanizmaların bulunduğu görülmektedir. Türkiye’de ise bu
mekanizmalardan yalnızca sendikalar mevcuttur. Bu yönüyle de ülkemiz gibi AB adayı ülkeler
açısından AB düzenlemeleri referans teşkil eder durumdadır. Ancak işyeri düzeyinde sosyal
diyalog uygulamaları konusunda AB’nin kurumsallaşmış mekanizmalarına nazaran ülkemizde
çok sınırlı uygulamaların olduğu gözlemlenmiştir. Özellikle de, ulusal mevzuatımızda sendika
işyeri temsilciliği dışında AB ülkelerinde olduğu gibi çift kanaldan işçi temsilciliği müessesine
dahi yer verilmeyişi ile birlikte ülkemizde işyerinde sosyal diyaloğa ilişkin gerek yasal gerekse
de kurumsal anlamda önemli eksikliklerin bulunduğu ve uyum için bazı ilave düzenlemeler
yapılmasına ihtiyaç olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği ve Türkiye, Sosyal Politika, İşyerinde Sosyal Diyalog.

Social Dialogue Applications in the Workplace in the European Union and Turkey.
Serdar Han KUZU
Prof. Dr. Gürol ÖZCÜRE
Abstract
In order to ensure the welfare of the society, it is extremely important to put production and
employment on solid foundations at the country level. The effectiveness and efficiency of
production is directly proportional to the belonging and motivation of the employees to the
workplace. In a workplace where information sharing with workers, consultation with their
representatives and participation in decisions is made, productivity increases and workers are
relatively more satisfied at work. Social dialogue practices in the workplace are of great
importance at the stage of developing dialogue and constructive relations between employers
and workers, and ensuring social partnership. The aim of this study is to analyze the social
dialogue in the workplace in the European Union and to provide information about the current
situation in terms of legal regulations by comparing social dialogue practices at workplace level
in Turkey, to evaluate its functionality and to draw attention to problems related to
incompatibilities. The literature review method was used in the study, and the data were
analyzed with the documentary study technique. With the findings obtained, conceptual
explanations were made, within the essence and unity of the subject, information about the
concept of social dialogue and how social dialogue was affected by the phenomenon of
globalization, the differences between the practices in the EU and Turkey regarding workplacelevel social dialogue, which has increased its importance in the industrial relations system day
by day with the effect of globalization and provided at a more micro level, have been tried to
be evaluated by examining.
As a result, when the regulations in the EU on social dialogue in the workplace are evaluated
together with their legal basis, it is seen that there are institutionalized mechanisms that enable
dual-channel representation, such as the works council, as well as the unions. In Turkey, only
unions exist among these mechanisms. In this respect, EU regulations serve as a reference for
EU candidate countries like our country. However, it has been observed that there are very
limited practices in our country compared to the institutionalized mechanisms of the EU
regarding workplace-level social dialogue practices. Especially, with the fact that our national
legislation does not include even the establishment of dual channel worker representation, as in
EU countries, apart from the union workplace representation, It has been concluded that there
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are significant deficiencies in both legal and institutional terms regarding social dialogue in the
workplace in our country and that some additional regulations are needed for harmonization.
Keywords: The European Union and Turkey, Social Policy, Social Dialogue at Workplace.
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Rus Kroniklerinden Troits Kroniğine Göre Kalka Savaşı Ve Altınordu’un Kuruluşuna
Kadar Rus–Kuman/Kıpçak İlişkileri
Suha TÜRKYILMAZ
Prof. Dr. Fatih ÜNAL
Özet
Adları ilk defa 1054 yılında Rus kroniklerinde Polovtsi veya Polovest olarak geçen Kuman
(Kıpçak)’ların,Moğol istilasına kadar 1,5 asırdan fazla bir müddet Karadeniz kuzeyi
bozkırlarında hükümleri altında tutuşları Rus tarihinde derin izler bırakmıştır. İlk defa 1055
yılında Pereyaslavl Knyazı ile bir anlaşma yapan başbuğ Boluş’tan sonra Kumanlar 1061’de
Rusları yendiler ve 1068 yılında kendilerinden kaçan bazı Uz ve Peçenek gruplarını hizmete
aldılar. Karadenizin Kuzeyindeki bu faaliyetleri dolayısıyla çeşitli Rus Knyazlıkları ile
münasebetlerde bulunan Kumanlar/Kıpçaklar Pereyaslavl, Çernigov, Vladimir, Novgorod gibi
çeşitli sahalara akınlarda bulunmuşlardır. Bu akınların Rus tarihine yansımaları kendilerini
tüm Rus Yıllıklarında olduğu gibi Troits kroniğinde de göstermiştir. Bu akınlardan başka
Anadolu Selçuklularına karşı Suğdak’ın savunulması gibi işbirlikleri içinde de olmuşlardır ve
hatta Moğol istilası ve Kalka savaşı münasebetiyle müttefik dahi olmuşlardır. Kalka savaşından
sonraki süreçte Deşt-i Kıpçak olarak anılacak olan Coğrafyanın Altınordu hakimiyetine girmesi
ile sonlanacak bu makalemizde tüm bu süreç Triots Kroniği çerçevesinde anlatılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Rus kronikleri, Troits kroniği, Kalka savaşı, Altınordu, RusKuman/Kıpçak ilişkileri
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From Russıan Chronıcs Accordıng To The Troıts Chronıc, The Battle Of Kalka And The
Relatıons Of Russıan-Comman/Kıpchak Untıl The Foundatıon Of Goldenhorde
Suha TÜRKYILMAZ
Prof. Dr. Fatih ÜNAL
Abstract
The Kuman (Kipchak), whose names were first mentioned in Russian chronicles as Polovtsi or
Pololovest in 1054, remained under their rule in the steppes of the north of the Black Sea for
more than 1.5 centuries until the Mongol invasion left deep traces in Russian history. After the
chief Bolush, who made an agreement with Pereyaslavl Knyazı for the first time in 1055, the
Cumans defeated the Russians in 1061 and put some Uz and Pecheneg groups, who fled from
them, into service in 1068. Due to these activities in the North of the Black Sea,
Cumans/Kipchaks, who were in contact with various Russian Principalities, raided various
areas such as Pereyaslavl, Chernigov, Vladimir, Novgorod. The reflections of these raids on
Russian history showed themselves in the Troits chronicle as well as in all Russian Chronicles.
Apart from these raids, they also cooperated with the defense of Suğdak against the Anatolian
Seljuks and even became allies on the occasion of the Mongol invasion and Kalka war. In this
article, which will end with the Golden Horde domination of the Geography, which will be
referred to as Deşt-i Kipçak in the period after the Kalka War, this whole process will be
explained within the framework of the Triots Chronicle.
Keywords: Russian chronicles, Troits chronicle, Kalka war, Golden Horde, RussianCuman/Kipchak relations.
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Harriet Martineau’nun Müdahaleci Sosyoloji Anlayışı Ve Liberal Düşünceleri
Şengül KABAL
Muhammed Safa TAŞKIRAN
Özet
Harriet Martineau (1802-1876), sosyolojinin bir bilim olarak kuruluş döneminde yaşamış fakat
kurucu babaların gölgesinde kalmış ilk kadın sosyologtur. Yalnızca sosyolojik teori içinde değil
aynı zamanda pratik alanda da kendisinden söz ettirmiş, çeşitli bölgelere geziler düzenlemiş,
gerek kadın gerek kölelik karşıtı eylemlerde yer almış, aileleri gözlemlemiş ve bu tür toplumsal
sorunlara çözüm önerileri geliştirmek amacıyla özgün veriler elde etmiştir. Sosyolojinin ilk
yöntembilim kitabının yazarı olmasına ve Auguste Comte’un düşüncelerini İngilizce konuşan
dünyaya tanıtmasına rağmen Türkçe literatürde kendisine neredeyse hiç yer bulamamıştır. Biz
bu çalışmada kendisinin müdahaleci sosyoloji düşüncesi ile liberal düşüncelerini kıyaslayarak
inceledik. Sosyolojik yöntem ve ekonomi politik çerçevesinde kıyasladığımız iki düşünce
alanını, kendisinin düşüncesindeki konumunu ve tarihsel dönemin etkilerini göz önünde
bulundurarak inceledik. Çalışmanın amacı, hem Martineau hakkındaki Türkçe literatüre katkıda
bulunmak hem de bu sayede ilk dönem sosyolojideki kadın bakış açısının odağını
belirginleştirmektir. Yöntem olarak nitel ikincil veri analizi ve mevcut kaynakların kullanımını
seçtik; Martineau’nun kendi eserlerini inceledik ve hakkında yazılanları değerlendirdik. Odak
noktası olarak kendisinin liberal düşünceleri ile müdahaleci düşüncelerini seçtik ve bu ikisinin
kaynaklarını saptamaya çalıştık. Sonuç olarak; müdahaleci sosyolojisinde bir toplumu analiz
etmenin o toplumun içerisinde bulunarak ve yaşayarak mümkün olabileceğini, bunun da
sosyoloğun inceleyeceği topluma müdahalesi ile gerçekleşeceğini bulduk. Diğer taraftan,
liberal düşüncelerinin, ekonomi politik ile ilişkili olup, Thomas Robert Malthus’un demografi
kuramı çerçevesinde şekillendiğini ve Adam Smith ile David Ricardo’nun liberal
düşüncelerinden etkilendiği sonucuna ulaştık.
Anahtar Kelimeler: Harriet Martineau, müdahaleci sosyoloji, politik ekonomi,
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Harriet Martineau's Intrusive Understanding of Sociology and Liberal Thoughts
Şengül KABAL
Muhammed Safa TAŞKIRAN
Abstract
Harriet Martineau (1802-1876) was the first female sociologist who lived in the founding period
of sociology as a science but remained in the shadow of the founding fathers. She made a name
for herself not only in sociological theory but also in the practical field, organized trips to
various regions, took part in both women's and anti-slavery actions, observed families and
obtained original data in order to develop solutions to such social problems. Although she was
the author of the first methodology book of sociology and introduced the ideas of Auguste
Comte to the English-speaking world, she hardly found a place in Turkish literature. In this
study, we examined her interventionist sociological thought by comparing her liberal thoughts.
We examined the two fields of thought that we compared within the framework of sociological
method and political economy, taking into account her position in her thought and the effects
of the historical period. The aim of the study is both to contribute to the Turkish literature about
Martineau and to clarify the focus of the female perspective in early sociology. We chose
qualitative secondary data analysis and use of available resources as a method; We examined
Martineau's own works and evaluated what was written about her. We chose her liberal and
intrusive thoughts as the focus and tried to identify the sources of these two. As a result, we
found that it is possible to analyze a society in its interventionist sociology by being in and
living in that society, and this will happen with the intervention of the sociologist in the society
that he will study. On the other hand, we have come to the conclusion that liberal thoughts are
related to the political economy and are shaped within the framework of Thomas Robert
Malthus's demography theory and influenced by the liberal thoughts of Adam Smith and David
Ricardo.
Keywords: Harriet Martineau, interventionist sociology, political economy,
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Anadolu Selçuklu Mimari Bezemesinde Ay ve Güneş Tasvirleri
Şevval TÜRKYILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Sevinç EREN
Özet
Yeryüzünün oluşumundan itibaren var olan Ay ve Güneş, insanlığın inanç sisteminin
şekillenmeye başladığı dönemden itibaren benimsenmiş, anlam kazanmış ve insanlığın yaşam
biçimini önemli ölçüde etkileyen kültler haline gelmişlerdir. Yüklenen bu anlamlar, her
toplumda ya da mitte sabit, kesin bir ifade kazanmamış, zaman içerisinde var olan anlamlar
yüceltilmiş ya da daha başka anlamlar yüklenerek çeşitlilik artmıştır. Örneğin, Türkler Güneş’i
ana, Ay’ı baba olarak ifade ederken, Hunlar için Ay dişilik, Güneş ise, eril olarak anlam
kazanmıştır. Bazı inançlarda Ay, Güneşten daha üstün görülmüşken, bazı inançlarda ise bu
durum tam tersi bir şekilde kabul görmüştür. Zaman içerisinde doğurganlık, bakirelik,
koruyuculuk gibi farklı anlamlarla da özdeşleştirilmiş olan Ay ve Güneş, toplumun sanatına da
doğrudan kabul edilen anlamlarıyla aktarılmıştır. Başlangıçta olduğu gibi resmedilmeye
başlanan Ay ve Güneş figürleri, zaman içerisinde kazandıkları anlamlarla yeryüzünde yer alan
somut unsurlarla da özdeşleştirilmiştir. Boğa, aslan gibi hayvanlar ikonografik olarak Ay ve
Güneş’le ilişkilendirilmiş ve mimaride kullanılmaya başlanmıştır. Güneş ve Ay’ı sembolize
eden bu ikonografik figürler, Anadolu Selçuklu döneminde, Cami, Şifahane, Han, Köprü, Kale
gibi farklı yapı türlerinde farklı şekillerde tasvir edilmiştir. Bu figürler, tek olarak da ele
alınabildiği gibi, birlikte de tasvir edilmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: ay, güneş, mitoloji, ikonografi, mimari bezeme.
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Moon and Sun Depictions in Anatolian Seljuk Architectural Decoration
Şevval TÜRKYILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Sevinç EREN
Abstract
The Moon and the Sun, which have existed since the formation of the earth, have been adopted
since the beginning of the belief system of humanity, gained meaning and have become cults
that significantly affect the way of life of humanity. These ascribed meanings have not gained
a fixed, definite expression in every society or myth, the meanings that exist over time have
been exalted or the diversity has increased by attributing other meanings. For example, while
Turks expressed the Sun as the mother and the Moon as the father, for the Huns, the Moon
became feminine and the Sun became masculine. In some beliefs, the Moon is seen as superior
to the Sun, while in some beliefs, this situation is accepted in the opposite way. The Moon and
the Sun, which have been identified with different meanings such as fertility, virginity and
protection over time, have been transferred to the art of the society with their directly accepted
meanings. The Moon and Sun figures, which were started to be depicted as they were at the
beginning, were identified with the concrete elements on the earth with the meanings they
gained over time. Animals such as the bull and lion were iconographically associated with the
Moon and the Sun and began to be used in architecture. These iconographic figures, which
symbolize the Sun and the Moon, were depicted in different ways in different building types
such as Mosque, Hospital, Inn, Bridge and Castle during the Anatolian Seljuk period. These
figures can be handled individually as well as depicted together.
Keywords: moon, sun, mythology, iconography, architectural decoration.
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Çocuk Olmak Suç Mu ? : Edward Bond’un The Children Oyunu’nun Erikson’un
Psikososyal Gelişim Kuramı Açısından İncelenmesi
Şeyma Vesile GÖKÇE
Doç. Öğr. Üyesi Cüneyt ÖZATA
Özet
İngiltere’nin en üretken çağdaş oyun yazarları arasında yer alan Edward Bond, kaleme aldığı
son dönem oyunlarında toplumun en masum, ilgi ve korumaya muhtaç kesimi olarak
betimlediği küçük çocukları oyunlarının merkezine konumlandırır. Bu doğrultuda kaleme
aldığı ve tamamı çocuk denilecek yaştaki oyuncu kadrosuyla sergilenen The Children (2000)
oyununda Bond hem toplumun hem de ebeveynlerin yeterli ilgiyi göstermediği küçük
çocukların suç ile nasıl bağlantılı hale geldiklerini göstermeyi amaçlar. Günümüz Avrupa
toplumu özelinde ancak kusurlu mikro bir aile yapısının örneğini yansıtan Children oyununda
Bond başta aile- çocuk- suç üçgenini ve çocuğu suça iten etmenleri sahneye taşır. Çocukların
kendi aralarında gerçekleştirdikleri çoğunlukla şiddet içeren diyalogları, çocukların gurup
halinde şiddet temelli davranışları, içsel dünyalarında meydana gelen çatışmalar ve yaşadıkları
toplum da açık bir şekilde oyun aracılığıyla yansıtılır. Oyunda sağlıklı bir kişilik ve ruh hali
geliştiremeyen çocuk karakterlerin gündelik yaşam pratiklerini sınırlayan toplumun rolü de
yadsınamaz bir gerçektir. Başta ebeveynlerinden olmak üzere toplum tarafından şiddet gören
ve asla sağlam bir güven duygusu geliştirememiş olan çocuklar kaçınılmaz bir şekilde suça
bulaşırlar ve çoğunlukla bunun bedelini ya uzun soluklu hapishaneye kapatılarak ya da
canlarıyla ödemek zorunda kalırlar. Sağlıklı bir ruh halinin gelişimi için bir çocuğun huzurlu
ve güven veren bir ortamda büyümesi farklı gelişim evrelerinden oluşan Erikson’un
Psikososyal Gelişim Kuramına göre kaçınılmazdır. İşte bu açıdan ele alındığında toplumun en
masum ama en ezilen kesimi olan çocuklar için şiddet, aşağılanma ve hatta yok sayılma yerine
toplumda onları sahiplenme duygusu baskın olmalıdır. Bu anlamda sosyal bir varlık olan
insanoğlu sağlam bir karakteri ve sağlıklı bir ruh halini ancak sosyal çevresine duyduğu tam bir
güven duygusuyla oluşturabilir. Bu çalışmanın amacı, tüm bu zorluklar altında toplum
tarafından görmezden gelinen bu çocukların iç dünyalarını psikolojik bağlamda ele alarak
Erikson’un Psikososyal Gelişim Kuramı açısından analiz etmektir.
Anahtar Kelime: Psikososyal Gelişim, Çocuk, Aile, Suç, Toplum
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Is It a Crime to Be a Child? : Analysis of Edward Bond's play The Children in Terms of
Ericson's Theory of Psychosocial Development
Şeyma Vesile GÖKÇE
Doç. Öğr. Üyesi Cüneyt ÖZATA
Abstract
Edward Bond, one of Britain's most prolific contemporary playwrights, places young children
at the center of his plays, whom he describes as the most innocent, caring and vulnerable
segment of society in his recent plays. In The Children (2000), which he wrote and is performed
with an all-child cast, Bond aims to show how young children become associated with crime,
with both society and parents not taking enough care. Reflecting the example of a flawed microfamily structure in today's European society, Bond takes the family- child-crime triangle and
the factors that drive the child to crime. The mostly violent dialogues of children among
themselves, the violent behavior of children in groups, the conflicts that occur in their inner
worlds and the society in which they live are clearly reflected through play. The role of society,
which limits the daily life practices of child characters who cannot develop a healthy personality
and mood in the play, is also an undeniable fact. Children who are abused by society, especially
their parents, and who have never developed a strong sense of security, are inevitably involved
in crime and often have to pay for it either by being locked up in a long-term prison or with
their lives. For the development of a healthy mood, the growth of a child in a peaceful and
reassuring environment is inevitable according to Erikson's Theory of Psychosocial
Development, which consists of different stages of development. From this point of view, for
children who are the most innocent but oppressed part of society, the sense of embrace them
should prevail in society instead of violence, humiliation and even being ignored. In this sense,
human beings, who are a social being, can create a steady character and a healthy psychology
just with a complete sense of confidence in their social environment. The aim of this study is
to analyze the inner worlds of these children ignored by society under all these difficulties, in
terms of Erikson's Theory of Psychosocial Development by taking them in a psychological
context.
Keywords: Psychosocial Development, Child, Family, Crime, Society
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Covid-19 Pandemisinin Küresel Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimine Etkileri
Şule OKUR
Özet
Covid 19, Çin’in Wuhan bölgesinde ortaya çıkmıştır. Hızlı bir şekilde Dünya’nın her yerine
yayılmış ve küresel salgın ilan edilmiştir. Küresel salgın nedeni ile sosyal mesafenin önem
kazandığı, işletmelerin kapanıp çalışanların ise evden çalıştığı, üretimin kesildiği bir dönem
olmuştur. Bazı sektörler açısından fırsat olup, bazı sektörler de ise sorun yaratmıştır.
Çalışmanın amacı Covid 19 Pandemisinin kısa zaman içerisinde tüm dünyayı etkisi altına
alması sonucunda küresel tedarik zinciri ve lojistik faaliyetlerinde yarattığı olumsuz durumlar
ve bu sürecin küresel üretimi hangi boyutlarda etkilediği detaylı bir şekilde ele alınmıştır.
Çalışma yöntemi olarak literatür çalışması yapılmıştır. Pandemi, küresel ekonomide şok etkisi
yaratmış, arz ve talepte dalgalanmalar meydana getirmiştir. Çin, küresel anlamda Dünya’nın en
büyük hammadde tedarikçisi, üretici ve pazarı konumuna sahip ihracat ülkesidir. Pandemiden
dolayı Çin de üretimin durması sonucunda, tüm dünya da tedarik zinciri problemi yaşanmasına
sebep olmuştur. Bu nedenle tedarik zinciri sürecinde stok yönetimi, taşımacılık, gümrükleme
ve lojistik faaliyetlerinde ciddi sorunlar meydana getirmiştir. Araştırma sonuçlarına göre
pandemiden neredeyse hiçbir sektörün etkilenmeden çıkmadığını gösteriyor. Salgın süresince
en çok etkilenen sektörler arasında sağlık, ulaştırma, gıda, otomotiv, elektronik ve perakende
gelmektedir. Yaşanan bu sürecin küresel çapta ekonomiye, siyasete ve topluma dair derin
etkileri olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Covid 19, Uluslararası Tedarik Zinciri, Lojistik, Küresel Üretim
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Effects of the Covid 19 Pandemic on Global Supply Chain and Logistics Management
Şule OKUR
Abstract
Covid 19 originated in the Wuhan region of China. It quickly spread all over the world and was
declared a global epidemic. It has been a period when social distance gained importance due to
the global epidemic, businesses were closed, employees were working from home, and
production was cut off. It has been an opportunity for some sectors, while it has created
problems for some sectors. The aim of the study is to discuss in detail the negative situations
created in the global supply chain and logistics activities as a result of the Covid 19 Pandemic
affecting the whole world in a short time, and the extent to which this process affects global
production. A literature study was conducted as a study method. The pandemic has created a
shock effect in the global economy and caused fluctuations in supply and demand. China is the
world's largest raw material supplier, producer and market, exporting country globally. As a
result of the cessation of production in China due to the pandemic, it has caused a supply chain
problem all over the world. For this reason, it has created serious problems in stock
management, transportation, customs clearance and logistics activities in the supply chain
process. According to the results of the research, it shows that almost no sector has come out
of the pandemic unaffected. Health, transportation, food, automotive, electronics and retail are
among the most affected sectors during the epidemic. This process will have profound effects
on the economy, politics and society on a global scale.
Keywords: Covid 19, International Supply Chain, Logistics, Global Manufacturing
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Türkçe Öğretmeni Adaylarının Anahtar Yetkinlikler Algısı
Tahacan KARAHÜSEYİN,
Hasan Hüseyin MUTLU
Özet
Yaşam boyu öğrenme felsefesi bireyin bilgi, beceri, ilgi ve yeterliliklerini geliştirmek amacıyla
edindiği sosyal, mesleki, kişisel gelişim vb. alanları kapsayan her türlü öğrenme etkinliklerine
odaklı bir yaklaşımdır. Bu anlayış dünyada kabul görmüş ve değiştirilip geliştirilerek hâlihazırda
çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılagelmektedir. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, Avrupa
Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan; akademik, mesleki, genel ve diğer
eğitimlerde öğrenme yollarıyla kazanılan tüm yeterlilik esaslarını sunan ulusal yeterlilikler
çerçevesidir. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından meydana getirilen bu çerçevede 2018 yılında
güncellenen; bilgi, beceri ve tutumların bir birleşimi olarak tanımlanan 8 anahtar yetkinlik yer
almaktadır. Öz miras, toplumun millî ve manevi kaynaklarından edinilen değerlerdir.
Yetkinlikler ise bu mirasın hayata dâhil olup katkıda bulunmasını sağlayan eylemsel unsurdur.
Öğretim programlarında vurgulandığı gibi değerler ve yetkinlikler birbirinden ayrılmaz teoripratik bütünlüğündeki asli parçalardır. Buna binaen öğretmen adayları hem öğrenim hem de
öğretim hayatlarında yetkinliklerin öncüleridir. Günümüzde öğretmen ve öğretmen adaylarına
yönelik onların sosyal, akademik vb. algılarını ve/veya becerilerini ortaya çıkarmak ya da
ölçmek amacıyla çeşitli araçlar geliştirilmiş, uygulanmış ve çalışmalar hâlinde sunulmuştur.
Bununla birlikte yapılan araştırmalar sonucu öğretmen adaylarının anahtar yetkinliklere dair
mevcut algılarını ortaya çıkaran bilimsel çalışmalara rastlanmamıştır. Bu problem durumundan
hareketle yapılacak çalışma, Türkçe öğretmeni adaylarının yaşam boyu öğrenme felsefesi gereği
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında öğretim programlarına eklenmiş olan 8 anahtar
yetkinliklere ilişkin mevcut algılarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda
çalışmanın yöntemi nitel araştırma desenlerinden olan durum çalışmasıdır. Karadeniz
Bölgesindeki bir devlet üniversitesinde okumakta olan ve söz konusu kurumdan mezun Türkçe
öğretmeni adaylarından oluşan çalışma grubu örneklemi oluşturmaktadır. Bu örnekleme
uygulanacak olan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile veriler toplanacak ve içerik analizi
yöntemiyle verilerin analizi yapılacaktır. Analizler sonucu elde edilen bulgularla birlikte
sonuçlar sunulacak, tartışma ve yorumların ardından önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: öğretmen adayı algısı, anahtar yetkinlik, öğretim programı
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Key Competences Perception of Turkish Prospective Teachers
Tahacan KARAHÜSEYİN,
Hasan Hüseyin MUTLU
Abstract
Lifelong learning philosophy is the social, professional, personal development, etc. that the
individual acquires in order to improve his knowledge, skills, interests and competencies. It is
an approach focused on all kinds of learning activities covering fields. This understanding has
been accepted in the world and is already widely used in various fields by being changed and
developed. Turkish Qualifications Framework, designed to be compatible with the European
Qualifications Framework; It is a national qualifications framework that presents all
qualifications gained through learning in academic, vocational, general and other education. In
this framework, created by the Republic of Turkey Vocational Qualifications Authority, updated
in 2018; There are 8 key competences defined as a combination of knowledge, skills and
attitudes. Self-inheritance is the values acquired from the national and spiritual resources of the
society. Competences, on the other hand, are the actual elements that enable this heritage to be
included in life and contribute to it. As emphasized in the course curriculums, values and
competences are essential parts of the inseparable theory-practice integrity. Accordingly,
prospective teachers are the pioneers of competences in both their learning and teaching lives.
Today, various tools have been developed, applied and presented as studies in order to reveal or
measure the social, academic and similar perceptions and/or skills of teachers and prospective
teachers. However, as a result of the researches, no scientific studies have been found that reveal
the current perceptions of prospective teachers about key competences. Based on this problem
situation, the study aims to reveal the current perceptions of Turkish prospective teachers
regarding the 8 key competences added to the course curriculums within the scope of the Turkish
Qualifications Framework as per the philosophy of lifelong learning. For this purpose, the
method of the study is the case study, which is one of the qualitative research designs. The study
group consisting of Turkish prospective teachers studying at a state university in the Black Sea
Region and graduated from the said institution constitutes the sample. Data will be collected
with the semi-structured interview form that will be applied to this sample and the data will be
analyzed with the content analysis method. The results will be presented together with the
findings obtained as a result of the analyzes, and suggestions will be made after the discussion
and comments.
Keywords: prospective teacher perception, key competence, course curriculum

130

Yatay Örgütlenmede Yeni Bir Yaklaşim
Veysel AYDIN
Özet
Bu çalışmada emek piyasası için yeni bir modelle yatay örgütlenme ele alınacaktır. Temelde
ele alınacak konular örgütlenmenin tanımlanması, örgütsel yapıların analizi, farklı örgütlenme
yapılarının incelenmesi, iş tanımı yapma, kadrolamayı açıklama, kadro oluşturma yapısının
belirlenmesi ve bu bağlamda yatay örgütlenme şemasının oluşturulmasıdır. Örgütlü emek ve
yapılanma günümüzde oluşturulan yapıları itibari ile yetersizleşmiş ve bu bağlamda rekabet ve
hak arayışlarında geri kalmışlardır. Bu süreçler literatür taraması ile farklı bakış açılarından ele
alınacak ve diyalektik açısından incelenecektir.5 Günümüzde emek piyasasında örgütlenmeleri
ve yatay örgütlenme anlayışı incelenecek, bu bağlamda yeni bir yatay örgütlenme anlayışı
ortaya konulmaya çalışılacaktır. Toplumsal bir yapı olan örgütler, yaşamlarını örgüt içinde ve
dışında gerçekleştirdikleri ilişkiler yardımıyla yürütmektedir.6 Bunu değerlendirerek yatay
örgütsel hareketlerin başarıları incelenecektir. Toplumsal hareketler açısından emek ve küçük
işletmelerin örgütlü olarak yatay hiyerarşi içerisinde sağladığı avantajlar, dezavantajlar,
fırsatlar ve tehditlerin belirlenmesi için SWOT analiz yöntemi kullanılacaktır. Çalışmada
ulaşılmak istenen yeni örgütlenme modelinin çerçevesinin oluşturulacak ve bu yeni bir
yaklaşım önerisi olarak ilgili kurumlara ve sendikalara sunulması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Örgütlenme, Emek Piyasası, Hiyerarşi
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A New Approach To Horızontal Organızatıon
Veysel AYDIN
Abstract
In this study, horizontal organization will be discussed with a new model for the labor market.
The main topics to be covered are the definition of organization, analysis of organizational
structures, examination of different organizational structures, job description, explanation of
staffing, determination of staffing structure, and in this context, the creation of a horizontal
organization chart. Organized labor and structuring have become inadequate in terms of their
structures created today, and in this context, they have lagged behind in the pursuit of
competition and rights. These processes will be discussed from different perspectives with a
literature review and will be examined from a dialectical point of view. Today, their organization
in the labor market and the understanding of horizontal organization will be examined, and in
this context, a new understanding of horizontal organization will be tried to be put forward.
Organizations, which are a social structure, carry out their lives with the help of the relations
they have realized within and outside the organization. By evaluating this, the success of
horizontal organizational movements will be examined. In terms of social movements, the
SWOT analysis method will be used to determine the advantages, disadvantages, opportunities
and threats provided by labor and small businesses in an organized horizontal hierarchy. In the
study, it is aimed that the framework of the new organizational model to be achieved will be
created and presented to the relevant institutions and unions as a new approach proposal.
Keywords: Organization, Labor Market, Hierarchy
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Reklam Filmindeki Mitsel Ögelerin Kullanımı İle Bilinçaltına İletilen Mesaj
Yarennur ZENGİN
Özet
Amaç: Modern çağın ilerlemesi ile reklam sektörü popüler kültürden yararlanmaya başlamış ve
reklamlarda da hedef kitleye (tüketiciye) mesajını iletmek için bundan yararlanılmıştır. Popüler
kültürün reklamlarda kullanılmasıyla tüketicinin zihninde var olan mitolojik semboller ve
ögeler uyarılmış ve bundan faydalanılmıştır. Bunu kullanarak hedef kitledeki etki daha hızlı ve
reklam filminin de akılda kalıcılığı arttırılmak istenmiştir. Hedef kitle bu semboller veya ögeler
hakkında bilgi sahibi olmasa bile popüler kültür sayesinde tüketicinin bilinçaltına işlenmekte
ve yerleşmektedir. Bu çalışmada bu mitolojik sembollerin ve ögelerin kullanımı ile mesajların
kolaylıkla hedef kitleye nasıl iletilebilindiği incelenmiştir.
Yöntem: 2021 yılının Kasım ayında Mercedes araba markasına ait reklam filmi bu çalışmada
incelenmiştir. Markanın “Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi Efsane devam ediyor” adlı reklam
filminde kullanılan mitsel ögeler ve semboller analiz edilmiştir. Bu reklam film tasarımında
mitolojik ögelerin kullanımı ile mesajı iletme şekli göz önüne alınarak hedef kitleye iletim tarzı
incelenmiştir.
Bulgular: Reklam filminde anka kuşu, nilüfer çiçekleri, tanrısal bir gökyüzü gibi öğeler ve bir
çok mit, semboller kullanılmıştır. Bu kullanımla insanların zihninde var olmak, evrensellik
hedeflenmiş akılda kalıcılık ile algılanma kolaylaştırılmıştır.
Sonuç: Reklam filminde kullanılan semboller ile arabanın hayal üstü bir ürün olduğu tüketiciye
yansıtılmak istenmiştir. Tüketicinin yaşam tarzının hayal ötesinde bir konforu ön plana
çıkarmış ve bunu hedef kitleye ileterek pazarlama stratejisinden yararlanılmıştır. Reklamlarda
popüler kültürden faydalanılması mesajın iletilmesi yeni bir reklam pazarlama stratejisini orta
koymuştur. Popüler kültürle birlikte bilinçaltına gönderme yapılarak tüketicinin zihnindeki
evrensel mitolojik ögeler ve semboller uyarılarak hedef kitleyi harekete geçirmiştir.
Anahtar Kelimeler: Popüler kültür, mitoloji, reklam, mit, sembol
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The Message Transmitted to the Subconscious Through the Use of Mythical Elements in
the Advertising Film
Yarennur ZENGİN
Abstract
Objective: With the progress of the modern era, the advertising sector has started to benefit
from popular culture and this has been used in advertising to convey its message to the target
audience (consumer). With the use of popular culture in advertising, mythological symbols and
elements existing in the consumer's mind were stimulated and used. By using this, it was wanted
to increase the effect on the target audience faster and the catchiness of the advertising film.
Even if the target audience does not know about these symbols or elements, they are processed
and settled in the subconscious of the consumer thanks to popular culture. In this study, it is
examined how messages can be easily transmitted to the target audience with the use of these
mythological symbols and elements.
Method: In November 2021, the advertising film of the Mercedes car brand was examined in
this study. The mythical elements and symbols used in the brand's commercial film “The legend
of the new Mercedes-Maybach S-Series continues” have been analyzed. In this advertising film
design, the style of transmission to the target audience was examined by considering the way
of conveying the message with the use of mythological elements.
Results: Elements such as a phoenix, lotus flowers, a divine sky and many myths and symbols
were used in the commercial film. With this use, being in the minds of people, universality is
facilitated by targeted mindfulness and perception.
Conclusion: With the symbols used in the advertising film, it was wanted to reflect on the
consumer that the car is an imaginary product. It has brought comfort beyond the imagination
of the consumer's lifestyle to the forefront and its marketing strategy has been used by
communicating this to the target audience. The use of popular culture in advertising The
transmission of the message has revealed a new advertising marketing strategy. Along with
popular culture, universal mythological elements and symbols in the mind of the consumer,
referring to the subconscious, were stimulated and mobilized the target audience.
Keywords: Popular culture, mythology, advertising, myth, symbol
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Teolojik Göstergeleri Psikanalitikle Harmanlayan bir Film! Mother Filmi Eleştirisi ve
İçerik Analizi
Yavuz Can Bacak
Prof. Dr. Mehmet Yılmaz
Özet
Bu Çalışma marjinal bir yönetmen olan Darren Aronofsky’ nin kaleme aldığı Mother (Anne)
filminde yer alan psikanalitik ve teorik göstergeleri ideolojik bir bakış açısıyla çözümlemeyi
hedeflemektedir.
Yaratılış ve oluşum insanoğlunun zihnen arayışında önemli bir yere sahiptir. Sürekli bir arayış
ve sorgulama gereksinimi duyan insan kavramı, toplumsal olgu ve olayları da sorgulamayı
temel hedef olarak görmektedir. Son yıllarda filmsel olarak da ekranlara yansıyan toplumsal
konular, seyircilerin de dikkatini çekmeye başlamıştır.
Gelişen film endüstrisi beraberinde toplumsal konuları da ele almaktadır. Endüstrinin
getirisinin önemli filmlerinden olan Mother, Darren Aronofsky’nin kaleminden yazılan politik
ve dini algoritmaları ele alan bir yapım olarak karşımıza çıkmaktadır. Tanrıyı kişiselleştiren bir
yaklaşım çerçevesinde içeriğinde barındırdığı metaforlar ve doğa üstü din algısı anlatımları
izleyiciyi filmi yaratılış felsefesine anlam yüklemeye itmektedir. Aronofsky senaryosunu yazığı
Mother filminin tanrısı ve kutsal kitabı oluşturan tanrı olarak ele almaktadır. Dünyanın
yaratılışını metaforlar ve imgelerle aktarmaya çalışan Aronofsky seyirciyi ikiye bölerek farklı
eleştirel yaklaşımlara sebebiyet vermektedir.
Darren Aronofsky’ nin Mother filmi içerisinde barındırdığı sinematik temalar ve film okumaları
açısından içeriğinde barındırdığı zenginliklerle birlikte fazlasıyla tematik bir film olma özelliği
taşımaktadır. Film içerisinde oldukça fazla Teorik izlenimler sunmaktadır. Mother filmi, kaotik
bir evren temasıyla, metaforlar vermektedir. Film girişinde tekinsiz bir alan olarak
tanımlandırılan ‘dış alem’, doğa veya yaradılışın ilk aşaması olarak dünya tanımlanırken,
korunaklı ve ‘güvenli’ olarak tanımlanabilecek iç mekan (ev) gibi mekanlarla olay akışını
sağlamaktadır.
Aronofsky, Mother Filmini metaforik ve imgesel yaklaşımlarla ‘’Din’’ kavramını temele
dayandırarak ağır şekilde eleştirmeyi hedeflemektedir. Ana unsur olan yaratılış sürecine ağır
göndermeler yaparak izleyicisini düşündürmeye, sorgulamaya, inandığı değerlere göndermeler
yaparak derin düşünsel yaklaşımlara itmeyi hedeflemektedir.
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Anahtar Kelimeler: Mother, Teoloji, Psikanaliz, İdeoloji
A Film Blending Theological Signs with Psychoanalysis! Mother Film Criticism and
Content Analysis
Yavuz Can Bacak
Prof. Dr. Mehmet Yılmaz
Abstract
This Study aims to analyze psychoanalytic and theoretical indicators from an ideological point
of view in Mother, written by Darren Aronofsky, a marginal director. Creation and formation
have an important place in the mental search of mankind. The concept of people who need a
continuous search and questioning also sees questioning social phenomena and events as the
main goal. In recent years, social issues, which are also reflected on screens in film, have
started to attract the attention of the audience.
The developing film industry also addresses social issues. Mother, one of the most important
films of the industry's return, is a production that deals with political and religious algorithms
written from the pen of Darren Aronofsky. Within the framework of an approach that
personalizes God, the metaphors and supernatural expressions of religious perception push the
viewer to put meaning into the philosophy of creation of the film. Aronofsky considers his
script to be the god of mother and the god who created the Bible. Aronofsky tries to convey the
creation of the world through metaphors and images, dividing the audience in two, bringing
different critical approaches.
Darren Aronofsky is a very thematic film with its cinematic themes and richness in film readings.
It offers quite a lot of theoretical impressions in the film. Mother gives metaphors with a chaotic
universe theme. The 'external realm', which is defined as an uncanny area in the film entry,
provides the flow of events with spaces such as indoors (houses) that can be defined as sheltered
and 'safe' while the world is defined as nature or the first stage of creation. Aronofsky aims to
heavily criticize Mother Film by basing metaphorical and visual approaches on the concept of
"Religion". By making heavy references to the main element of creation, ıt aims to push people
to think, question, and deep thought approaches by making references to the values they believe
in.
Keywords: Mother, Theology, Psychoanalysis, Ideology
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Tanzimat Dönemi Hukuki Metinlerinde İçki
Yeter ÖZTÜRK
Özet
Osmanlı Devleti’nde hukuk, şer’î ve örfî kurallar çerçevesinde işlemektedir. İslam hukukunda
içki yapımı, kullanımı ve satışı konusunda Müslüman halka yasak mevcut iken gayrimüslimlere
yönelik bir yasak bulunmamaktadır. Bu nedenle devlet, İslam hukuku çerçevesinde belirli bir
içki yapım ve kullanım düzenini sağlamakla yükümlüdür. Klasik dönemde bu düzenlemeler,
padişahlar tarafından yayımlanan Kanunnâmeler aracılığıyla yapılmıştır.
XIX. yüzyılda içkiye dair yayımlanan nizamnamelerde ise devletin yalnızca iç dinamikleri
etkili olmamıştır. Zira XIX. yüzyılda yabancılarla imzalanmış serbest ticaret antlaşmalarının
etkisi; büyük devletlerin gayrimüslimleri himaye etmeleri, “demokratikleştirme” çabaları,
ekonomik yayılımlarını genişletme hedefleri gibi birçok etken Osmanlı Devleti üzerinde baskı
unsuru oluşturmuştur. Bu durumda Osmanlı Devleti, –bilhassa ekonomik nedenlerlenizamnameler yayınlayarak kontrolü/otoriteyi elinde tutmaya çalışmıştır.
Nizamnameler; içkiye dair mekân, vergi, fiyat, denetim, ilke ve işleyişle ilgili tüm
düzenlemeleri kapsamaktadır. Bu yönüyle bu metinlere Tanzimat’ın ruhundaki “hukukun
üstünlüğü” ilkesinin bir uygulaması olarak da bakılabilir. Bildiri; içki üretimi, satışı,
vergilendirilmesi vb. hususlardaki düzenlemeleri kapsayan nizamnameleri ele almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hukuk, İçki, Kanunname, Nizamname, Tanzimat
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Alcoholıc Beverages In The Tanzımat Reform Era
Yeter ÖZTÜRK
Abstract
In the Ottoman Empire, law is operated within the frame of religious and traditional rules.
According to the Islamic rules; producing, using and selling alcoholic beverages are prohibited
for Muslims but not for non-Muslims. Therefore, the government is obliged to provide definite
production and usage for alcoholic beverages within the frame of Islamic rules. In the classical
era, these regulations were made via the law books which were published by the padishahs.
On the other hand, not only the internal dynamics of the government had influence on the
directories of 19th century about alcoholic beverages, but also the free trade agreements in 19th
century with foreigners, major powers’ defending the non-Muslims, their efforts to
“democratize” and their aims to expand their economy had influence on these directories. In
other words, all these factors created pressure on the Ottoman Empire. Therefore, the Ottoman
empire tried to keep their control by publishing directories especially because of the economical
reasons.
These directories include the places, taxes, prices, controls, principles and operations about
alcoholic beverages. So, these texts can be regarded as the practice of the “superiority of law”
principle. The manifesto reviews the directories which includes the regulations about the
alcoholic beverages such as their production, sale, taxing and etc.
Keywords: Law, Alcoholic Beverage, Law Book, Directory, Tanzimat
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Türk Milli Eğitim Sisteminde Yaşanan Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri
Yıldıray ÇUTUK
Emine ÇIRAK
Özet
Bu çalışmanın amacı, Türk Milli Eğitim Sisteminde karşılaşılan sorunların nedenlerini ve bu
sorunlara ilişkin çözüm önerilerini ortaya koymaktır. Bu amaçla araştırma, nitel araştırma
deseninde ve durum çalışması modelinde yürütülmüştür. Araştırma, amaçlı örnekleme
yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme tekniği ile belirlenen 44 katılımcı ile
yürütülmüştür. Katılımcılar öğrenci, öğretmen ve velilerden oluşmaktadır. Veriler,
araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmış, tematik
içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre, Türk Milli Eğitim Sisteminde karşılaşılan sorunların nedenleri
genel olarak üç ana tema altında toplanmıştır. Bu temalar, eğitim politikaları, eğitimin niteliği
ve eğitim yönetimi şeklindedir. Her bir ana temaya ilişkin beş alt tema belirlenmiştir. Eğitim
politikaları ana teması altında yer alan alt temalar; ölçme ve değerlendirme sistemi, eğitim
yaklaşımı, yasal düzenlemeler, istikrarsız eğitim politikası ve istihdam politikası şeklindedir.
Eğitimin neiteliği ana teması altındaki alt temalar; programın içeriği, öğretmen niteliği, öğretim
yöntemi, öğretim, tasarımı be yüksek beklentiler şeklindedir. Eğitim yönetimi ana temasına
ilişkin alt temalar; etkisiz planlama, liyakatsiz yönetim, kaynakların etkisiz kullanımı, fiziksel
koşulların iyileştirilememesi ve iletişim ve işbirliği eksikliğidir.
Analiz sonucunda, sorunların çözümüne yönelik 14 alt tema belirlenmiştir. Alt temalar, öğrenci
merkezli eğitim, öğrencilere yeterlik ve beceri kazandırma, yeterli dinlenme zamanı, yeteneğe
göre yönlendirme, bütüncül değerlendirme, yeteneğe uygun eğitim, müfredatın iyileştirilmesi,
sorunlara ortak çözüm üretme, hayata dönük eğitim, nitelikli eğitim politikaları, eğitimin
niteliğinin artırılması, amaçlara uygun okul geliştirme, öğrencilerin stresinin azaltılması ve
eğitime ayrılan bütçenin artırılması şeklindedir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Milli Eğitim Sistemi, Sorunlar, Çözüm Önerileri
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Causes of the Problems in the Turkish National Education System and Solution
Suggestions
Yıldıray ÇUTUK
Emine ÇIRAK
Abstract
The purpose of this study is to reveal the causes of the problems encountered in the Turkish
National Education System and the solution suggestions for these problems. For this purpose,
the research was conducted in a qualitative research design and case study model. The research
was carried out with 44 participants determined by using the maximum variation sampling
technique, which one of the purposive sampling methods. Participants were students, teachers,
and parents. Data were collected with a semi-structured interview form developed by the
researchers and analyzed by using thematic content analysis technique.
According to the results, the causes of the problems encountered in the Turkish National
Education System are generally grouped under three main themes. These themes are education
policies, the nature of education, and education management. Five sub-themes were determined
for each main theme. Sub-themes under the main theme of education policies; assessment and
evaluation system, education approach, legal regulations, unstable education policy, and
employment policy. Sub-themes related to the main theme of the nature of education; the
content of curriculum, teacher qualification, teaching method, instruction design, and high
expectations. Sub-themes related to the main theme of educational administration; ineffective
planning, incompetent management, ineffective use of resources, inability to improve physical
conditions, and lack of communication and cooperation.
As a result of the analysis, 14 sub-themes for the solution of the problems were determined.
The sub-themes are student-centered education, providing students with competence and skills,
adequate rest time, orientation according to talent, holistic assessment, education suitable for
talent, improving the curriculum, producing common solutions to problems, life-oriented
education, quality education policies, increasing the quality of education, appropriate for the
purposes. school improvement is in the form of reducing the stress of students and increasing
the budget allocated to education.
Keywords: Education, National Education System, Problems, Solution Suggestions
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7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı'ndaki Erdemler Temasında Yer Alan Etkinliklerin
Metindilbilimsel Çözümleme Bağlamında Değerlendirilmesi
Yunus Emre UYAR
İlker AYDIN
Özet
20. yüzyılın ikinci yarısından bu yana metin çözümlemek üzere geliştirilen türlü yöntemler
sayesinde metinlere farklı açılardan yaklaşılabileceği gösterilmiştir. Tümce ötesi incelemelerin
bir ürünü olan metindilbilim de bu yaklaşımlardan biridir. Metindilbilim öncelikle bir metnin
ortaya çıkması için gerekli olan şu yedi ölçütü esas alır: Bağlaşıklık, bağdaşıklık, amaçlılık,
durumsallık, kabul edilebilirlik, bilgisellik, metinlerarasılık. Bunlara metinsellik ölçütleri denir.
Bunlardan en çok başvurulan bağlaşıklık metnin küçük ölçekli yapısını, bağdaşıklık ise büyük
ölçekli yapısını ele alır.
Bu çalışmada Türkçe Ders Kitabı’ndaki metinler üzerine hazırlanan etkinliklerin
metindilbilimsel

çözümleme açısından görünümünü

belirlemek ve metindilbilimsel

çözümlemeye dayalı alternatif etkinlikler önermek amaçlanmıştır. Bunun için öncelikle
doküman analizi yapılmıştır. Veri kaynağı olarak 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı’ndaki Erdemler
teması kullanılmıştır. Bu temada üçü anlatısal, biri de şiir olmak üzere dört metin ve her bir
metin için sekizer etkinlik olmak üzere toplamda 32 etkinlik bulunmaktadır. Bulgular tablolar
hâlinde gösterilmiştir. Ardından bu etkinliklerin metindilbilimsel çözümlemenin olanaklarıyla
nasıl zenginleştirilebilecekleri sorgulanmıştır. Sonuç olarak Erdemler teması örneğinde Türkçe
ders kitabında metindilbilimsel çözümlemeden ne ölçüde yararlanıldığı ve nasıl etkinlikler
geliştirilebileceği ortaya konmuştur. Buna göre incelenen temada toplam 16 etkinliğin
doğrudan metindilbilimsel çözümlemenin basamaklarıyla örtüştüğü görülmüştür. Bunlardan
yedisinde metnin küçük ölçekli, on ikisinde büyük ölçekli, üçünde de üst yapısıyla ilgili
basamaklarla örtüşme saptanmıştır. Bu etkinliklerden beşinin kavrama, üçünün uygulama,
ikisinin analiz, üçünün değerlendirme, beşinin sentez basamağında zihinsel işlem gerektirdiği
görülmüştür. Etkinliklerin toplam on yedi farklı kazanıma dönük olarak hazırlandığı
belirlenmiştir. Metindilbilimsel çözümlemenin başvurduğu küçük ve büyük yapıyla ilgili
dörder basamaktan ve metinlerarasılıktan yararlanmadığı görülmüştür. Bu durumun dil
becerilerini geliştirme sürecinde yol açacağı yoksunluklardan dolayı, bu basamakların da
dikkate alınmasıyla alternatif etkinlik önerileri sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Metindilbilim, Türkçe ders kitabı, etkinlik, metindilbilimsel çözümleme
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Evaluation of the Activities on the Theme of Erdemler in the 7th Grade Turkish Textbook
in the Context of Textlinguistic Analysis
Yunus Emre UYAR
İlker AYDIN
Abstract
It has been shown that texts can be approached from different angles thanks to various methods
developed to analyze texts since the second half of the 20th century. Textlinguistics, a product
of post-sentence studies, is one of these approaches. Textlinguistics is primarily based on the
following seven criteria necessary for the emergence of a text: cohesion, coherence,
purposefulness, contingency, acceptability, informationalism, intertextuality. These are called
textuality criteria. The most commonly used cohesion deals with the small-scale structure of
the text, while the coherence deals with the large-scale structure.
In this study, it is aimed to determine the view of the activities prepared on the texts in the
Turkish Textbook in terms of textlinguistic analysis and to suggest alternative activities based
on textlinguistic analysis. For this, first of all, document analysis was performed. The theme of
Erdemler in the 7th Grade Turkish Textbook was used as the data source. In this theme, there
are four texts, three of which are narrative and one is poetry, and there are eight activities for
each text, a total of 32 activities. The findings are shown in tables. Then, it was questioned how
these activities could be enriched with the possibilities of textlinguistic analysis. As a result, in
the example of the Erdemler theme, it has been revealed to what extent textlinguistic analysis
is used in the Turkish textbook and how activities can be developed. Accordingly, it was seen
that a total of 16 activities in the examined theme directly overlapped with the steps of
textlinguistic analysis. Seven of them were small-scale, twelve were large-scale, and Three
were overlapping with the superstructure of the text. It was observed that five of thesse activities
required comprehension, three of them application, two of them analysis, three of them
evaluation, and five of them required mental processing at the synthesis step. It was determined
that the activities were prepared for a total of seventeen different acqusitions. It has been seen
that textlinguistic analysis does not benefit from the four steps and intertextuality related to the
small and large structure it applies. Due to the deprivations that this situation will cause in the
process of developing language skills, alternative activity suggestions have been presented by
taking these steps into account.
Keywords: Textlinguistics, Turkish textbook, activity, textlinguistic analysis
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Sinemada Sosyal Sorumluluk Kavramı Bağlamında Tematik Film incelemesi “Sibel” Filmi
Örneği
Zeynep KARABACAK
Özet
Sorumluluk kavramı insanlığın varoluşundan bu yana toplumda var olan düzeni korumak için
çaba gösterilmektedir. Sinema uzun yıllardır alışıla gelindiği üzere toplumun içerisindeki
problemleri, karmaşayı ve olayları beyaz perdeye aktarmaktadır. Senaristlerin yazdıkları
senaryolar ekran başındaki insanların bakış açılarını değiştirmeye, geliştirmeye, kendinden
olmayanı görmeye, anlatmaya ve en çok da anlaşılmayı istemektedir.
Geçmişten günümüze toplumların gelişmesi ve değişmesiyle birlikte bazı kavramlar ön plana
çıkmaya başlamıştır; ötekileştirme, ayrıştırma, şiddet, kadın cinayetleri, kadına şiddet, dışlama
gibi. Bunlara karşılık bazı pozitif kavramlarda gün yüzüne çıkmaktadırlar; toplumsal cinsiyet
eşitliği, sosyal sorumluluk... Sinema bu kavramları aktarmakta hem görsel hem işitsel hem de
duygusal olarak izleyiciye ulaştırabilen kitle iletişim araçlarından birisidir hatta en
kuvvetlisidir.
(Çalışmada sinemanın farkındalık kavramı üzerinde durulup Sibel filminin incelemesi
yapılmaktadır.)
Bu çalışmada literatür taramasından yararlanıldı daha önceden yapılan benzer çalışmalar
incelendi, konuyla alakalı kavramlar belirlendi ve bunun üzerine faydalanılabilecek kaynaklar
belirlendi.
Araştırmanın amacı 2018 yılında yayınlanan Sibel Filminin kadının toplumdaki konumuna ve
değerine ilişkin analizlerini incelemek ve toplumumuzda yaşayan kadınlara uygulanmakta olan
şiddet, cinsiyetçi yaklaşım, aşağılama, ötekileştirmeye yönelik dikkat çekmek ve farkındalık
kazandırmayı amaçlamaktadır.
Araştırmanın kapsamını 2018 yılında yayınlanan Sibel Filmi incelemesi oluşturmaktadır.
Yapılan ön araştırmada sosyolojik film analizleri ile ilgili akademik çalışmaların olmasına
rağmen ‘’Sibel’’ filmine ilişkin bir çalışmaya rastlanmamış olması araştırmayı önemli
kılmaktadır.
Çalışmanın evrenini Türk Sineması oluştururken, örneklemini kadına şiddet, cinsiyetçi
yaklaşım, ötekileştirme, dışlama, engelli insanlar, ataerkil düşünce, toplumsal korku gibi birçok
toplumsal sorun üzerine bilinç oluşturmak ve farkındalık yaratmak isteyen Sibel filmi
oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kadın, cinsiyetçilik, sosyal sorumluluk, ötekileştirme
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In the Context of the Concept of Social Responsibility in Cinema Thematic Movie Review
“Sibel” Movie Example
Zeynep KARABACAK
Abstract
The concept of responsibility has been an effort to protect the order that has existed in society
since the existence of humanity. Cinema has been transferring the problems, chaos and events
in the society to the silver screen as it has been customary for many years. The screenplays
written by the screenwriters want to change the perspectives of the people on the screen, to
develop them, to see and tell what is not of themselves, and most of all, to be understood.
With the development and change of societies from past to present, some concepts have come
to the fore; such as marginalization, discrimination, violence, femicides, violence against
women, exclusion. On the other hand, they appear in some positive concepts; gender equality,
social responsibility... Cinema conveys these concepts and is one of the most powerful mass
media that can convey to the audience both visually, audibly and emotionally.
(The study focuses on the concept of awareness of the cinema and examines the movie Sibel.)
In this study, literature review was used, previous similar studies were examined, relevant
concepts were determined and the sources that could be used were determined.
The aim of the research is to examine the analyzes of the Sibel Film, published in 2018, on the
position and value of women in society, and to draw attention and raise awareness about the
violence, sexist approach, humiliation, and marginalization applied to women living in our
society. The scope of the research consists of the Sibel Film review published in 2018. Although
there are academic studies on sociological film analysis in the preliminary research, the absence
of a study on the movie "Sibel" makes the research important. While the universe of the study
is Turkish Cinema, its sample is Sibel, which wants to raise awareness and raise awareness on
many social problems such as violence against women, sexist approach, marginalization,
exclusion, disabled people, patriarchal thought, and social fear.
Keywords: Women, sexism, social responsibility, marginalization
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1950 Kuşağı Öykücülerinden Nezihe Meriç ve Tezer Özlü’nün Öykülerinde Melankoli
Zinnet GÜNDÜZ
Özet
Türkiye’de 1950’li yıllar siyasi, sosyal, kültürel açıdan değişim ve dönüşümlerin yoğun
yaşandığı bir dönemdir. II. Dünya Savaşı’nın patlak verişi, savaşın meydana getirdiği olumsuz
etkiler, Batı’yla ilişkilerin yoğunlaşarak devam etmesi, ülkenin ekonomik durumundaki
dalgalanmalar bu değişimi tetikleyen unsurların başında gelir. Batı’yla olan münasebetler
modernizm ve varoluşçuluk gibi akımlara kapı aralamış, bunlar da modernleşme-Batılılaşma
çabalarına ivme kazandırmıştır. Varoluşçuluk akımının etkisi ile aşılmaya çalışılan varoluşsal
bunalımlar, modernizmle daha da artan bireyselleşme ve kentleşmenin getirdiği problemler,
ülkedeki siyasi çatışmalar; toplum fertlerini, sanatı, edebiyatı etkisi altına almıştır. Bu etki, 1950
dönemi yazarlarının eserlerinde melankolik bir atmosfer yaratıp melankoliyi dönemin genel bir
söylem dili hâline getirmiş, Türk edebiyatı tarihine “1950 Kuşağı, Bunalım Edebiyatı”
nitelemesiyle farklı bir sayfa açmıştır. Her yazar, dönemindeki bunalımlardan az veya çok
etkilenmiş; melankoliyi konu, tema ve yapı bakımından eserine farklı şekillerde yansıtmıştır.
Söz gelimi 50 Kuşağı’ndan bazı yazarlar toplumsal meseleleri, değişim ve bunalımları
eserlerine melankolik bir dille yansıtırken kimi yazarlar da toplumsal ve siyasi meselelerden
uzak kalarak kendi varoluşunu ve yabancılaşmasını bir bunalım olarak eserine yansıtmıştır. 50
Kuşağı öykücülerinden Nezihe Meriç ve Tezer Özlü bu farklılığın iki ayrı sembolüdür. Nezihe
Meriç, toplumsal meselelerden önemli ölçüde etkilenmiş bunları öykülerinde melankolik bir
söylemle aktarmıştır.Bu durum, anlatının yapısını da şekillendirmiş; yazar, sosyal meseleleri
olay örgüsü, diyalog gibi klasik anlatım teknikleri ile aktarmıştır. Tezer Özlü ise toplumsal
melankoliyi ikinci plana almış, daha çok kendi beninde yaşadığı bunalımları eserine
yansıtmıştır. Bunu yaparken de olay örgüsünün olmadığı, zihinsel sayıklamaların ve içsel
konuşmaların mevcut olduğu anlatım tekniklerini kullanmıştır. Çalışmada, aynı kuşağın farklı
kutbunda yer alan iki kadın öykücünün, öykülerindeki “melankolik” dil, söyleyiş ve tutum
incelenmiştir. Amaç; edebiyat tarihinde yeni, değişen ve birçok noktada ortak söylem dili
vücuda getiren dönemin, Modern Türk öyküsünde nasıl karşılık bulduğunu ve bu karşılığın iki
kadın öykücünün öykülerinde ne şekillerde tezahür ettiğini incelemektir. İnceleme
gerçekleştirilirken; veri toplama, analiz ve mukayese etme, yorumlama,sonuca varma gibi
yöntemler kullanılmıştır.
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Melancholy in The Storıes of Nezihe Merıc and Tezer Ozlu Storytellers of The Generation
of 50
Zinnet GÜNDÜZ
Abstract
The 1950s in Turkey is a period of intense political, social, cultural changes and conversions.
The outburst of the Second World War, the negative effects caused by the war, the increment
of relations with the West, fluctuations in the economic situation of the country are among the
factors that induce this alteration. Relations with the West have became ground for to
movements such as modernism and existentialism, which accelerated the ModernizationWesternization efforts. Existential pains that want to be overcome by the influence of the
existentialism current, the problems caused by individualization and urbanization, which are
further increased by modernism, political conflicts in the country have influenced the members
of society, art and literature. This effect has created a melancholic ambience in the works of
writers of the 50s and made melancholy a general language of discourse of the period and
opened a different page in the history of Turkish literature as “Depression Literature, the
Generation of 1950”. All the authors were more or less influenced by their sufferings during
the period in which they lived; they considered melancholy in terms of subject, theme and
structure in their works. For example, some authors from the 50s generation reflected social
problems, changes and pains in their works in a melancholic way. Some also reflected their
own existence and alienation as a depression in their work, without touching on social and
political issues at all. Here, Nezihe Meric and Tezer Özlü, one of the 50 generation storytellers,
are two separate symbols of this difference. Nezihe Meric was significantly influenced by social
issues and conveyed them in a melancholic way in his stories. This situation also shaped the
structure of the story; the author conveyed social issues through classical narrative techniques
such as plot, dialogue. Tezer Özlü, on the other hand, took social melancholy into the second
plan and mostly reflected the depressions he experienced in his own inner world in his work.
In doing so, he used narrative techniques in which there is no plot, mental delirium and internal
conversations. In the study, the “melancholic” language, rhetoric and attitudes of two female
storytellers at different ends of the same generation in their stories are examined. The aim is to
examine how the new, changing and at many points forming a common discourse language in
the history of literature corresponds to the Modern Turkish story and in what ways this response
appears in the stories of two female storytellers. During the examination, methods such as data
collection, analysis and comparison, interpretation, and conclusion were used.
Keywords: melancholy, generation of 50, story, existentialism, estrangement
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