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İLK GÜN 1. PANEL ÖZETLERİ 

 

HOBBES AND RAWLS ON SOCIAL CONTRACT 

Ahmed Hayri Duman, Ph.D. Student 
İstanbul Sabahattin Zaim University, ahmed.duman@izu.edu.tr 

 

ABSTRACT 

This article aims to compare two social contract projects designated by Thomas Hobbes and 

John Rawls who have rarely similar but mostly different personal and societal background 

assumptions. The comparison is important because it accounts for the conventional history of 

varying social contractarian models. While Hobbes developed his views by focusing on 

political stability in an age of religious and social turbulences and animosities, Rawls shaped 

his convictions by emphasizing what constitutes a just unity in modern diverse societies. 

Enlightening both philosophers’ views over human nature and ideal governmental types by 

putting some certain theoretical concepts on the table to go into our research in depth without 

getting lost in it, this study finds out that Hobbes’s social contract serves the sovereign and have 

almost no toleration towards diverse views, Rawls’s social contract considers human beings as 

an end in themselves not as a means to a state and displays, to a certain extent, the peaceful 

existence of pluralist societies in the modern era with the constitutional and democratic form of 

government. Lastly, being sceptical of Rawlsian political innovation to reach an overlapping 

consensus, the article revisits Moursi's ouster in light of the debates about state neutrality 

between so-called multi-truths. 

Keywords: Hobbes, Rawls, Social Contract 
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A STATE-OWNED POLICY OF VIRTUAL INTERNMENT1  

 

Muhammad Taimoor Bin-Tanveer 

Istanbul Sabahattin Zaim University, Istanbul, tamveer.muhammad@std.izu.edu.tr  

Prof. Dr. Ömer ÇAHA 

Istanbul Sabahattin Zaim University, Istanbul, omer.caha@izu.edu.tr   

 

ABSTRACT 

Being an ideological State formed in 1947 after the withdrawal of British Colonial Rule from 

Indian Subcontinent, Pakistan has experienced a firm struggle between right and left. Since its 

inception, the right i.e. religious class is supported by State apparatus to suppress the center-

right- or left-wing political parties. During democratic regimes the masses always rejected 

religious politico-parties in elections therefore the desperation of later reflected during non-

democratic regimes where they legitimized military dictators. The climax of State-religion 

romance was during 1980s when State of Pakistan supported Afghan resistance against Soviet 

Union after the financial assistance of United States of America and Saudi Arab. The aftermath 

of September 11, 2001 attack on World Trade Center in New York brought a paradigm shift in 

US policy towards Afghanistan particularly the freedom fighters of 1980s and its spillover 

effect on Pakistan’s foreign policy. The US foreign policy adopted multi-faced approach by 

launching military attack on Afghanistan and the media campaign against Taliban. The media 

campaign included the racial profiling of a particular region and its inhabitants. The beard and 

turban became a symbol of terror not only in West but even in Muslim majority States 

particularly in Pakistan. The ingredients of local culture characterized as the features of 

terrorism. Bourgeoisies in Pakistan bought this narrative and the era of Islamophobia inside the 

Islamic Republic of Pakistan has begun. The State’s resolve against terrorism and its 

propagation on media was also equipped with western characterization and definition of 

terrorist and terrorism. This paper has critically analyzed the rise of Islamophobic elite in 

Pakistan and State’s propaganda to contain terrorism by using the tool of virtual internment. 

The arguments are theoretically supported by Immanuel Wallenstein’s “World Systems 

Theory” where peripheral States are influenced by Core State in cultural, political and economic 

terms. 

 

Keywords: Islamophobia, Virtual Internment, Bourgeoisie, Terrorism 

 

 

 

                 
1 This study is produced from the doctoral dissertation conducted under the supervision of Dr. Ömer ÇAHA. 
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IDENTITY AND FOREIGN POLICY: THE CASE OF EGYPT 

  

Ahmed Hayri Duman, Ph.D. Student 

İstanbul Sabahattin Zaim University, ahmed.duman@izu.edu.tr 

 

ABSTRACT 

 

An analysis of foreign policy behaviour requires much research to identify the roots. Policies 

contain goals and goals are shaped by national interests. National interests are based on set of 

social values. Thus, policies start with social values; these are our self-identification, ideology, 

worldview, and material interests etc. Considering Egypt as a Middle Eastern country in which 

the personal is political in the absence of institutionalised foreign-policy understanding and 

there is no single identity, this article tries to find out identities which have an important place 

in shaping the way Egypt’s leaders think to decide foreign policy behaviours. Different 

identities have been constructed and employed in a way to serve to Egypt’s realist and pragmatic 

ideals in its international orientation from Nasser to Sisi’s era. While in Nasser’s era Arab 

nationalism and non-aligned orientation should be assumed primacy in shaping Egypt’s foreign 

policy behaviour, in Sadat and Mubarak’s period realist ideals and Western orientation should 

be assumed primacy in directing Egypt’s foreign policy. This shows the decrease in the Arab-

Israeli conflict has paralleled the decline of Arab nationalism. After the revolution of 2011, 

Islamic identity came to the surface of Egyptian foreign policy but the deterioration of financial 

situation put an end for Morsi’s administration to implement long-term foreign policies. At 

present, Egypt is under the military regime that is pursuing pragmatic goals in both regional 

and international arena because of deep economic problems. Therefore, frequent axis shifts are 

likely to be seen in the the foreign policy of Sisi’s Egypt.  

Keywords: Identity, Foreign Policy, Egypt 
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FOREIGN STUDENTS ASSESSMENT OF QUALITY OF CUSTOMER SERVICE IN 

BANKING SECTOR OF TURKEY CASE-STUDY OF VAKIF BANK ANADOLU 

UNIVERSITY 

 

Ramatu Ussif, Graduate Student 

Anadolu University,  Eskisehir, Turkey, ramatussif@gmail.com 

 

ABSTRACT 

The financial sector in Turkey has experienced some growth over the past decades. This has 

resulted in an increase in competition among banks in the industry as each of the banks tries to 

capture some portion or greater market share. Competitive advantage is earned by banks when 

there is innovation in products and services that reflects the customer's expectation. This study 

examines the quality of customer service delivery of the Vakif Bank Anadolu University branch 

and also investigates the level of foreign students' customer satisfaction with the bank's 

products/services. The research employed a cross-sectional research design and mixed research 

methods. Primary and secondary data were used. The primary data was collected from 100 

foreign students of Anadolu University Vakif Bank customers with a questionnaire and the 

students were selected randomly and conveniently while the data was analyzed using 

descriptive statistics. Again, 5 staffs of the bank were interview using an interview guide and 

were analyzed using thematic analysis. The study found out that, delivering of excellent and 

quality service to customers is a winning strategy that resulted in new customers, retaining 

existing customers, potential customers, higher customers' loyalty, customers' word of mouth 

advertisement, and much lower customer attrition to the bank. We recommend that Vakif banks 

should understand the foreign students' customers' needs & wants, consider the language 

challenges by providing some staff who are multilingual and try to increase qualitative products 

and the satisfaction level of their customers by rendering tailored-made services.  

Keywords: Foreign-students, Customer-satisfaction, Service-quality, Products & Services, 

Vakif-Bank 
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DEMOKRASİNİN BASKI REJİMLERİNE DÖNÜŞMESİ2  

 

Yusuf Karadağ 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, yusufkaradag44@gmail.com  

 

 

ÖZET 

 

Demokrasi literatürünü oluşturanlar, demokrasiyi, İlk/Eski Çağ, Orta Çağ ve Modern Dönem 

diye genellikle üç kısma ayırırlar. Eski Çağ demokrasilerini İ.Ö. 5. Asırdan başlayıp, Antik 

Yunan ve Roma Cumhuriyeti deneyimlerini anlatan siyasal bilimciler, Orta Çağ demokrasisini 

anlatmak için, dönemin İngiliz Kralı Jhon ile Feodaller arasında, 1215 yılında imzalan,  Magna 

Charta Libertatum (Büyük Özgürlük Şartı)’u başlangıcı olarak kabul ederler. 1600’lü yılların 

ilk yarısında, Büyük Britanya’da yaşanan iç savaşlar sonucunda, 1649 yılında Kral I. Charles 

idam edildi ve modern demokrasinin başlangıcı sayılabilecek ve 11 yıl sürecek olan Cumhuriyet 

kuruldu. Yüz yılı aşkın bir süre sonra, adına Amerikan Devrimi denilen ve ABD’nin 1776 

yılında Büyük Britanya’dan kopması olarak algılanan Anayasal süreç ile 1789 da gerçekleşen 

Fransız devrimi ise günümüz modern demokrasilerine en büyük katkıyı sunan diğer iki önemli 

olaydır. Peki ne oldu da demokrasiler dönem dönem yıkılıp, yeniden kuruldular. Demokrasi 

olmayan rejimlerin kurucuları bile, neden kendi rejimlerine de demokrasi adını verdi? Bu 

çalışma da bu soruların cevaplarını bulmak için, ilk olması ve daha sonra gelecek olan bütün 

rejimlere kaynaklık teşkil etmesi bakımından, Atina Demokrasisine geniş yer verip, diğer 

rejimleri daha kısa turarak bir anlatım gerçekleştireceğiz. Roma’nın ilk siyasal fikir 

adamlarından Polybius, yönetim biçimlerinin, Platon’un “Yönetim Sistemleri Döngüsü”  

çerçevesinde ister istemez belli bir sırayı izlediğini söyler. Çalışmamızda, Herakleitos’un, 

‘’diyalektik evrende hüküm süren ve kendisinden dolayı var olan her şeyin kendi karşıtına 

dönüştüğü değişme sürecini, karşıtların birliğini ve bunu ifade eden çelişki mantığı’’ olarak 

ifade ettiği, diyalektik felsefe bağlamında ‘’her şey zıddıyla kaimdir’’ ilkesini esas alarak, 

demokrasinin nasıl baskı rejimlerine dönüştüğünü amaç edineceğiz. 

 

Anahtar Kelimeler: Baskı Rejimleri, Demokrasi, Halkın İktidarı  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
2 Bu çalışma, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası 

İlişkiler Programı’nda, Prof. Dr. Cengiz ÇAĞLA’nın Demokrasi Teorileri dersinin final ödevinden üretilmiş ve 

Prof. Dr Alim YILMAZ’ın editörlüğünde hazırlanmıştır. 
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CHALLENGES MUSLIM WOMEN AND CONVERTS FACED IN WEARING HIJAB 

Ramatu Ussif, Graduate Student 

Anadolu University,  Eskisehir, Turkey, ramatussif@gmail.com 

 

ABSTRACT 

The issue of "hijab" (veil/Islamic dress) has of late become another controversial issue of 

discussions and facing numerous challenges in the world, especially in western societies. As 

the "hijabis" increased in the world, so as the challenges, discrimination, and racism to them 

towards their religious obligations, rights, and freedoms also increased. This article assessed 

the challenges that Muslim women and converts faced in wearing hijab with focused on issues 

in line with discrimination, hatred, and negative perceptions about women in the hijab. The 

challenges usually come from family & friends, at the workplace, and in the public. The study 

again concentrates on the difficulties Muslim women face and how the challenges can be 

minimized if not eradicated. Relevant literature in several studies was reviewed on the subject 

matter which helps come up with the vivid challenges born Muslim women and converts go 

through in the public, with their family & friends, at the workplace and market and indicates 

also, how the challenges would be minimized by offering some remedies. The findings of the 

research create awareness about Islam and Muslim Islamic dress, contribute to the 

understanding of Islamic cultural, social, religious, and the hijab,  and it again provides an 

understanding of what Muslim women go through daily worldwide and how to manage the 

situation. We conclude that Muslim women across the world must be allowed to observe their 

rights by having the freedom to religion and worship. These would bring peace, loving, 

understanding, cooperation, and respect among all religions. Finally, the study recommends 

that, all stakeholders should help solve the challenges "hijabis" faced worldwide. 

Keywords: Islam, Muslim women hijab, Converts, Challenges, Racism & discriminations. 
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THE POLITICS OF ETHNICITY IN PAKISTAN: AN ETHNOFEDRALISM 

APPROACH 

 

Razia WADOOD, Ph.D. Student 

İstanbul Sabahattin Zaim University, wadood.razia@std.izu.edu.tr 

ABSTRACT 

The growing debate about "ethnofedralism as a solution for the ethnic conflicts" is puzzling to 

many scholars. The ethnofederalism is a federal political system in which territorial governance 

units are explicitly designated as ethnic homelands to serve the political, social, economic, 

educational, etc interests of the specific ethnicity. The binary of ethnofedralism proposes a 

solution for alleviating deep ethnic divisions or as an imprudent institutional choice. It pose a 

question regarding the compatibility of the federal structure of political system in the third word 

politics. As looking into the case of Pakistan, the political institutions are largely dependent 

upon the federal structure. The power is constitutionally divided between the central 

government and the provincial governments but still, there are ethnic marginalization and 

deprivations which leads to potential ethnic conflicts in different instances. The separation of 

East Pakistan, the ethnic movement of the Baloch since the 1970s, the Sindhis in the 1980s, and 

Mohajirs in the 1990s till now has created political instability and strong sentiments of 

deprivation. Therefore, it is important to understand the relationship of the federal structure and 

territorial units; the decentralization of power; equal resources distribution, and provincial 

autonomy to know the root cause of the conflicts. Through these reasonings, the paper will 

analyze why the ethnofedralism did not translate to a firm and stable system in Pakistan, what 

are the factors responsible for ethnic agitation and distrust and how to overcome it. The research 

will employ a deductive approach to study the research subject and secondary data will be used 

through the content analysis method.   

 

Keywords: Ethnofedralism, Ethnic Marginalization, Sindhi, Mohajirs, Baloch 
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THE PATTERNS OF DEMOCRATIC TRANSITION IN PAKISTAN DURING 2008: 

CHANGES AND CONTINUITY 

 

Razia WADOOD, Ph.D. Student 

İstanbul Sabahattin Zaim University, wadood.razia@std.izu.edu.tr 

 

ABSTRACT 

Global politics entered the third wave of democratization in the cold war era. The trend of 

global democratic transition started in the 1970s impacting the countries from Asia, North 

America, Europe and Africa. The authoritarian regimes fell apart, transforming the power 

structure and the political control fully or partially shifted to civilian political leaders. 

Theoretically, the cooperative mode of the transition influences the later stage of consolidation, 

that is setting the rules of the game toward a stabilization. However, it did not work in the same 

way for the Muslim countries. As in case of Pakistan, since independence it remained under the 

influence of strong military and bureaucracy which caused disruptions in the political system 

of the state. The military directly intervened the civilian government in 1958, 1977, and 1999.  

Historically speaking the first two transitions, in 1970 and 1985 failed to consolidate because 

of the poor negotiations between the elites of old and new regime. The procedural patterns of 

democratic transition were monopolized through disruptions in the elections, constitutional 

amendments, domination over the political leadership and controlling media and marginalizing 

ethnic groups. Therefore, it is significant to analyze the procedural patterns of democratic 

transition with the institutional framework. Thus, this paper will analyze the third transition 

from military to civilian rule which was accrued in 2008, to know that how the procedural 

aspects; electoral mechanism, constitutional rules and institutional patterns translated the 

transition outcome in Pakistan and what role the institutional and structural legacy of 

authoritarianism played for the democracy to take roots. It will employ a comparative 

methodological approach with previous transitions to know the variance in the process and 

procedures. 

Keywords: Democratic Transition, Electoral Procedures, Institutional Framework, 

Constitutional 
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İLK GÜN 2. PANEL ÖZETLERİ 

 

GÖÇÜN GÜVENLİKLEŞTİRİLMESİ: AVRUPA SİYASETİ ve AŞIRI SAĞ 

HAREKETLER 

 

Melih Tayyip Kırtay, Yüksek Lisans Öğrencisi 

Yıldız Teknik Üniversitesi, kirtaymelih@gmail.com 

 

ÖZET 

Göç ve Güvenlik ilişkisi 21.yüzyılda Uluslararası İlişkiler alanında önemli meselelerden biri 

haline gelmiştir. Küreselleşme sürecine yol açan teknolojik gelişmelerle beraber ülkeler arası 

mesafeler kısalmış ancak sınırlar daha da belirginleşmiştir. Sınır güvenliği ve yabancı 

düşmanlığı gibi tartışılan konu başlıkları da bu ilişkinin sonucudur. Göçün bir güvenlik 

meselesi haline gelişinde hiç şüphesiz uluslararası sistemin payı büyüktür. Bu soruna 

uluslararası bir bakış getirilememiş olması devletlerin politikalar belirlemesinde kendisine sınır 

koymaması sonucunu doğurmuştur. Bu ise meseleyi daha çetrefilli bir hale büründürmektedir. 

Avrupa kıtası günümüzde yasadışı göç yollarına komşu olması ve bu kıtada refah düzeyinin 

yüksek olması sebebiyle göç sorununu yakından hisseden bir coğrafyadır. Avrupa ülkelerinde 

artan yasadışı göç hareketleri nedeniyle kişisel ve kitlesel anlamda bir göçmen karşıtlığı olduğu 

da bir gerçektir. Bununla beraber göçün bir güvenlik problemine yol açtığı da sıkça 

dillendirilmektedir. Avrupa ülkelerinde iç siyasette popülaritesi artan aşırı sağ hareketlerin göç 

meselesini kendi amaçları doğrultusunda kullanmaları da bu döneme rastlamıştır. Varlıklarını 

popülist söylemler ışığında sürdüren bu hareketler için Göç meselesi bulunmaz bir nimettir. 

Göç ve Güvenlik ilişkisi Avrupa siyasetinde aşırı sağ hareket temsilcilerinin söylemlerine 

yansımaktadır. Güvenlikleştirmeyi başarıyla göç meselesine uygulayan siyasetçiler, Avrupa 

siyasetinde son dönemlerde ön plana çıkmayı başarmışlardır. Son Avrupa Parlamentosu 

seçimlerinde aşırı sağ partilerin sandalye sayılarını arttırmalarını da bu bağlamda 

değerlendirmek mümkündür. Dolayısıyla günümüzde göç, uluslararası ilişkiler alanında 

güvenlik bağlamında sıkça tartışılan bir olgudur. Avrupa kıtası ise yasadışı göç hareketlerinden 

olumsuz etkilenmektedir. Avrupa’da aşırı sağ hareketlerin son seçimlerde oy oranlarını 

arttırması da bu meseleyi kendi politikaları doğrultusunda etkili kullanmalarıyla alakalıdır. Göç 

meselesi Avrupa’da yalnızca bir ülkeyi değil, kıtanın tamamını ilgilendirmesi yönüyle de farklı 

ülkelerde aşırı sağ siyasi partilere alan açmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Güvenlik,  Güvenlikleştirme, Avrupa Siyaseti, Aşırı Sağ Hareketler. 
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TÜRKİYE’NİN TANAP PROJESİ’NDEKİ ROLÜ 

 

Şadiye KURT, Yüksek Lisans Öğrencisi 

Giresun Üniversitesi, sadiyekurt4152@gmail.com 

 

Dilara DEMİRER, Yüksek Lisans Öğrencisi 

Giresun Üniversitesi, dilarademirer01@icloud.com 

 

 

ÖZET 

                                                                                                                                                                                                          

Fransızca kökenli enerji kelimesinin sözlükteki karşılığı ‘‘maddede var olan ve ısı, ışık 

biçiminde ortaya çıkan güç, erke’’ dir. Enerji, özellikle sanayi devriminden sonra insanlığın en 

önemli ihtiyacı durumuna gelmiştir. Öyle ki enerji modern yaşamın olmazsa olmazı olarak 

kabul edilmektedir. Günümüzde dünyadaki toplam birincil enerji tüketiminin %87’si fosil 

yakıtlara, %7’si nükleer enerjiye, %6’sı yenilenebilir enerjiye dayanmaktadır. 

Türkiye, enerjisinin %75’ni dışarıdan karşılayan bir ülkedir. Enerji ithalatının getirdiği yüksek 

fatura düşünüldüğünde ise Türkiye, enerjide dışa bağımlılığını azaltmak ve kaynak çeşitliliğini 

arttırmak amacıyla enerji odaklı bir dış politika izlemeye başlamıştır. Doğalgaz konusunda da 

ülke, kaynak ve güzergâh çeşitlendirmesi arayışına giren Türkiye'nin gaz gereksiniminin 

karşılanmasında tedarikçi ülke olarak Azerbaycan ve gaz arz güvenliği açısından da TANAP 

ortaya çıkmıştır. Trans Anadolu doğalgaz boru hattı, Azerbaycan doğalgazını Türkiye 

üzerinden Avrupa'ya transfer eden boru hattıdır.  

Bu çalışmada, TANAP projesinin Türkiye özelinde incelenmesi amaçlanmaktadır. Literatür 

dayamasına dayandırılacak olan çalışmada, öncelikle TANAP projesinin genel tanımı 

yapılacak olup daha sonraki süreçte ise Avrupa Birliği ve Azerbaycan da TANAP projesinin 

durumu ele alınacaktır. Müteakiben konu Türkiye özeline indirgenip, projenin avantaj ve 

dezavantajları üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Enerji, Avrupa Birliği, Azerbaycan, TANAP, Türkiye. 
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KOŞULLULUK İLKESİNİN, AB GENİŞLEMESİNDEKİ ROLÜ VE TÜRKİYE'NİN 

ADAYLIK SÜRECİNE YANSIMALARI  

 

Yakup Güler 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, guler.yakup@std.izu.edu.tr 

 

 

ÖZET 

 

Bu makale AB genişleme politikasının bir ilkesi olan koşulluluk çerçevesinde Türkiye’nin AB 

üyelik sürecini ele almaya çalışmaktadır. Üyelik için belirli ve somut koşullar ortaya koymak 

hem AB için hem aday ülkeler için önem arz etmektedir. Üyelik sürecinin sağlıklı bir şekilde 

iki tarafın da yararına olacak şekilde sürmesi ve sonuçlanmasına katkıları bakımından 

koşulluluk ilkesinin varlığı gereklilik göstermektedir. Türkiye bu gerekliliği kavradığı ve buna 

inanarak reformlar yaptığı takdirde AB üyesi olma hakkını kendinde görebilmektedir. Diğer 

yandan koşulları yerine getirmenin ötesinde Türkiye’nin üye olmak için AB’nin birleştirici 

büyüsüne ihtiyacı bulunmaktadır. Bu büyünün perisi, eskiden aralarında düşmanlık bulunan 

ülkeleri bir araya getirme gücü bulunan AB iradesini temsil etmektedir. Makale; üyelik 

koşullarını yerine getiren Türkiye’yi, perinin sihirli dokunuşuyla bir AB üyesi yapmasını 

mümkün görmektedir.  

Anahtar Kelimeler: AB, Türkiye, Koşulluluk, Kopenhag Kriterleri, AB Üyeliği. 
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ABSTRACT 

According to regional security complex theory (RSCT) by Barry Buzan and Ole Waever, 

international system is divided into three categories, RSCs, insulator states and great powers. 

While describing the characteristics of insulator states, they elaborated four variables i.e. power 

polarity, anarchic system, social construction of security threats and geography.  Turkey has 

been considered as an insulator state between European, post-Soviet Central Asian, and Middle 

Eastern RSCs whereas previously it also shared border with Soviet RSC. Also, Afghanistan is 

historically placed between Middle Eastern, South Asian, and Russian RSCs. According to Ole 

Waever and Barry Buzan insulator states shield the clashes of surrounding RSCs to restrict the 

transfer of chaos and anarchy from one regional security complex to another but after 9/11 and 

initiation of GWoT (Global War on Terror) this phenomenon has been changed. In previous 

studies due to traditional strategic environment, the dynamic behavior of ‘insulator state’ has 

been ignored. Therefore, this paper has challenged the forever characteristic of insulator states, 

not to transfer conflict, and emphasized on transformation of an insulator state to ‘instigator’ 

state and then retransformation to an insulator state. While taking the case study of Turkey and 

Afghanistan during the establishment of Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), this study 

deconstructs the phenomenon of insulator states in RSCs. The penetration of terrorists from 

Europe to Middle East via Turkey followed by the measures taken by authorities to restrict this 

moment has been analyzed by evaluating different case studies. The study introduced a new 

term ‘instigator’ states in regional complex security complex theory by Ole Weaver and Barry 

Buzan that indicates that buffers while having weak security apparatus loss their ability to 

insulate, rather instigate the conflicts from one RSC to another. Moreover, by analyzing 

Turkey’s quest to retransform from being an ‘instigator’ state to an insulator state by enhancing 

security apparatus and capacity of law enforcement agencies, this paper derives policy 

suggestions for Afghanistan. 

Keywords: Insulator States, Instigator States, Turkey, Afghanistan, Regional Security 

Complexes 
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ÖZET 

Türk Boğazları  Çanakkale ve İstanbul Boğazlarını kapsayan ve Marmara Denizi’ni içine alan 

bölgeyi ifade eder. Bu çalışmada; tarihsel öneme sahip Türk Boğazlarının, özellikle 1920-2010 

yılları arasında Türk-Rus ilişkileri açısından gösterdiği tarihsel süreç, ekonomik, stratejik, 

savunma anlamında ne kadar büyük bir önem taşıdığı anlatılmaya çalışılacaktır. Türk-Rus 

ilişkilerinde boğazlar sorununun başlangıcı, Rusların boğazlar üzerinde ulaşmak istedikleri 

idealleri, tarihsel süreci içerisinde ele alınacak, boğazlarla ilgili düzenlenen konferanslar, 

1.Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sevr süreci incelenecektir. Lozan Boğazlar 

Sözleşmesi, Montreux Sözleşmesi ile yenilenen ve sınırları çizilen hükümler 

detaylandırılacaktır. Dünyayı yeniden şekillendiren iki gelişme, 2.Dünya Savaşı ve Soğuk 

Savaş dönemi sonrasında Türk Boğazlarının Türk-Rus ilişkilerindeki önemi anlatılmaya 

çalışılacaktır. Osmanlı Devleti’nin Karadeniz’de hâkimiyeti kaybetmesiyle birlikte ortaya 

çıkan boğazlar sorunu, zaman içerisinde sadece Karadeniz’de kıyısı ya da çıkarı olan ülkeler 

için değil dünyanın diğer devletlerinin de ilgisini çeken bir coğrafi ve stratejik bölge olmuştur. 

Yine bu ülkeler bazı dönemlerde Rusya ile müttefik olarak Osmanlı’ya karşı, bazı dönemlerde 

ise güvenlik ve diğer çıkarları sebebiyle Rusya’ya karşı Osmanlı Devleti’nin yanında yer 

almışlardır. Ancak bazı zamanlarda da Osmanlı Devleti ile Rusya diğer dünya devletlerine karşı 

bir araya gelerek, boğazları kontrol altında tutmaya çalışmışlardır. Bölgenin lider ülkeleri 

Türkiye ve Rusya’nın tarihsel süreçlerinde boğazlar; zaman, ortak çıkarlar, jeopolitik bakış 

açısı bakımından bazı zamanlar ortaklık şekliyle bazı zamanlarda ise düşmanlık ve savaş 

boyutuyla günümüze kadar gelmiştir. İlerleyen zaman içerisinde tarihsel süreçte birbirleriyle 

çok yakın ilişkiler geliştiremeyen ancak ilişkileri de koparmayan bu iki ülke bölgenin 

geleceğine yön vereceklerdir. Bu süreçte en önemli ortak nokta ise Türk Boğazları olacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Türk Boğazları, Lozan, Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Soğuk Savaş.  
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ULUSLARARASI HUKUK GELECEĞİNİ YENİDEN DÜŞLEMEK; OTONOM 

SİLAH SİSTEMLERİ VE ADİL SAVAŞ 
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, oktay.kaymak@izu.edu.tr 

 

 

ÖZET 

Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler ile beraber insanlığın yüzleşmesi gereken gerçekliklerin 

oranında artışların olduğu görülecektir. Özellikle savaş meydanlarında yapay zekânın kullanımı 

ile beraber hukuki ve ahlaki sorunların ortaya çıktığı da açıkça görülmektedir. İnsan müdahalesi 

olmadan uzaktan kontrol edilebilen Otonom Silah Sistemlerinin (OSS) havada, karada ve 

denizde kullanılması, OSS’nin hedef belirlerken insan müdahalesinden bağımsız olarak yapay 

zekâyı kullanması itibariyle uluslararası insancıl hukuka uygun davranıp davranmadığı 

sorusunun sorulmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Devletler açısından üretim maliyetlerinin ve 

askeri zayiatın düşük olması, hedefe dönük başarı oranın yüksek olması itibariyle önem 

kazanan OSS’nin insanlık için yeni bir olgu olması itibariyle Uluslararası İnsancıl Hukuk 

açısından durumunun ne olacağı sorusunu gündemimizde durmaktadır. OSS için Uluslararası 

Hukuk bağlamında yapılacak değerlendirmelerde adil bir savaş için mütekabiliyet ve orantılılık 

ilkelerinin önemi bir kez daha açığa çıkmaktadır. Bu çalışmada özellikle tam otonom silah 

sistemleri için orantılılık ilkesinin OSS üzerinde etkili olup olmadığı değerlendirilerek otonom 

silahların Jus in bello (adil savaş) bağlamında açıklanan ilkelerle uzlaşıp uzlaşmadığı sorusuna 

yer verilecektir. Bunların yanı sıra devletler açısından haksız fiil teşkil etme durumu ve 

sorumluluk ilkeleri de çalışmanın konusu olacaktır. Bu yönüyle çalışma uluslararası ilişkiler ve 

hukuk bilimlerini temel alarak sosyolojik bir çerçeve ve somut örneklerle tarih bilimine de 

yaklaşacak olup disiplinler arası bir çalışma olma iddiasındadır. Bütün değerlendirmelerin 

sonucunda OSS Uluslararası İnsancıl Hukuk normlarıyla uyumsuz olduğu savı ve yakın 

zamanda OSS savaş alanındaki marifetlerinin hukuki ve etik bağlamdaki noksan olduğu 

sonucuna varılacaktır. 

Anahtar Kelimeler:  Otonom Silah Sistemleri, Uluslararası Hukuk, Jus in Bello, İnsansız 

Savaş Araçları, Orantılılık, Mütekabiliyet   
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, ocal.furkan@std.izu.edu.tr 

 

 

ÖZET 

Türkiye’nin ikinci dünya savaşı sonrası dış politikaları kapsamında dönemi itibariyle varlığını 

yeni kazanmış olan İsrail devleti ile başlayan ilişkileri 21.yüzyıla gelindiğinde bambaşka bir 

boyut kazanmıştır. Bu araştırmada ise amaç olarak kazandırılan bu boyutlardan “Mavi 

Marmara” hadisesi araştırmanın ana temasını oluşturacaktır. Mavi Marmara olayı sonrası 

gelişen Türkiye-İsrail ilişkilerinin ele alınacağı bu çalışma, yöntem olarak birden fazla 

disiplinin de aynı anda incelenmesini zorunlu kılmaktadır. İnsani müdahale, uluslararası hukuk 

gibi disiplinlerle iç içe olan bu hadise Türkiye-İsrail ilişkilerinin günümüzdeki seyrinin de 

aslında temelini oluşturmaktadır. İsrail devletinin kurulduğu ilk günden bugüne kadar gelişen 

süreçte Türkiye-İsrail ilişkilerinin tarihi seyri kısaca aktarılarak yakın zamanda gelişen krizler 

ve en nihayetinde Mavi Marmara olayı incelenerek geçmiş ile günümüz arasında bir mukayese 

yapılarak Mavi Marmara olayının ikili ilişkilerde ne denli etkili olduğu veya olmadığı 

saptanmaya çalışılacaktır. Bu çalışmada öncelikli olarak birbirleriyle doğrudan temas halinde 

olan konulardan insani müdahale bahsi ele alınacaktır. İnsani müdahalenin ne olup ne olmadığı, 

hangi şartlarda uygulanabileceği ve uygulandığındaki işlevselliğinden bahsedilecektir. Bahse 

konu olan olayın hukuki açıdan değerlendirilmesini ele alacağımız uluslararası hukuk 

başlığında ise uluslararası hukukun ne olduğu, özellikleri, kaynağını nereden aldığı ve niçin 

uluslararası hukuka uyulması gerektiği gibi temel alt başlıklar ele alınacaktır. Bu konularla 

bağlantılı olarak Mavi Marmara olayının insani müdahale açısından ve uluslararası hukuk 

boyutundan değerlendirilmesi yapılarak bunların doğurmuş olduğu netice ile önce Türkiye-

İsrail ilişkilerinin Mavi Marmara öncesi tarihi seyri aktarılacak akabinde ise Mavi Marmara 

olayı sonrası ikili ilişikler ele alınacaktır. Bu çalışmada ulaşılmak istenen temel hedef ise 

Türkiye-İsrail ilişkilerinin son döneminde yaşanan Mavi Marmara olayının ikili ilişkilerde ki 

etki düzeyini tespit etmek olacaktır. Bu çalışmada kaynak olarak akademik küresel siyaset 

kitapları, online veri kaynakları ve ekseriyetle bahsi geçen farklı disiplinlerde ki konularla ve 

ilgili alanla yazılmış akademik makaleler kullanılmıştır. “İnsani Müdahale ve Uluslararası 

Hukuk Bağlamında “Mavi Marmara” Olayı Sonrası Değişen Türkiye-İsrail İlişkileri” konulu 

bu bildirinin kavramsal çerçevesi ve teorik tabanı Türkiye-İsrail ilişkilerinin temelde sadece bir 

olay üzerine mi değiştiği, söz konusu bu olayın ne kadar etkili olduğu ve sonrasında gelişen 

hadisleri tespit etmek üzerine olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İnsani Müdahale, Uluslararası Hukuk, Mavi Marmara, Türkiye, İsrail. 
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ÖZET 

Bu çalışmada Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın politik hayatı boyunca dış politikada kullandığı 

temel kavramlar ve bu kavramlara bağlı olarak Erbakan’ın orta doğu politikası 

incelenmiştir.Orta doğu kavramı ile birlikte Türkiye’nin dış politikasında orta doğu gelişmeleri 

kısaca ele alınacaktır. Sonrasında Erbakan’ın kullandığı temel kavramlara değinilecektir. 

Bunlar sırasıyla anti-siyonizm, anti-emperyalizm, islam birliği, D-8 örgütü ve adil düzen. Bu 

çalışmada, Erbakan’ın 1969-2011 yılları arasında dış politika alanında işlediği kitap ve 

konferans metinleri söylem analizi yöntemi kullanılarak analiz edilecektir. Erbakan’ın bakış 

açısı ile dünya hak ve batıl çatışması içindedir.Ne emperyalızm ne kapitalizm başarılı bır yoldur 

ve ona göre islam dışındaki tüm idealler batılın tarafındadır. Bu çalışmada batılın en büyük 

temsilcisi olan siyonizmi ve onun dünya siyasetindeki etkisini ve de siyonizmin orta doğu 

politikalarında nasıl önemli olduğunu anlatılacaktır. İslam birliği’nin ilk ve çekirdek adımı olan 

D-8 projesi, son iki yüzyılda yaşanan olaylara bir çözüm olacak şekilde tasarlanmıştır. 

Erbakan’a göre sadece müslümanların değil tüm dünya insanları için bir dünya düzeni şarttır. 

Bu ancak adil düzen ile mümkün olabilir. Bu kavramı genel olarak dünyanın yaşanan düzenine 

bir sistem eleştirisi olarak sunan Erbakan dünyanın son yüzyıllarda yaşadığı menfı 

uygulamalardan çıkardığı derslere bağlı olarak ortaya çıkarmıştır. Bununla birlikte bu adil 

düzen kavramını gerek Türkiye için gerek dünya için ayrıca çalışmıştır. Türkiye’de kurulacak 

bu düzen dünya için de bir örneklik teşkil edecek ve akabinde dünyada kurulu olan batı entegreli 

sistem son bulmuş olacaktır.Son olarak kronolojık şekilde Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın 

yaptığı uluslararası ziyaretler, konuşmalar ve attığı adımların toplu bir değerlendirmesi el 

alınarak günümüz Türk orta doğu politikasına verdiği katkılar incelenecektir. 
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ÖZET 

Türkiye’de 19.yüzyılın ortalarından itibaren sosyalizm ve komünizmin yankı bulduğunu 

görmekteyiz. Bu dönemde her ne kadar cılız bir örgütlenmeye sahip olsalar da çeşitli işçi 

örgütlenmelerinden söz etmek mümkündür. Türk siyasal hayatında sol hareketler 

incelendiğinde özellikle II. Meşrutiyet ile birlikte dönemin özgür havasının yaratmış olduğu 

etkiye bağlı olarak gerçek anlamda ilk işçi cemiyetlerinin kurulduğunu, ilk sosyalist partinin 

faaliyete geçtiğini görmekteyiz. Ayrıca bu dönemde komünist hareketler ve işçi grevlerine de 

rastlamak mümkündür. Osmanlı Devleti Sanayi Devrimine gerekli önemi vermemişti, 

Avrupa’daki gelişmeleri takip edemiyorlardı. 18. yüzyıla gelindiğinde ise Osmanlı Devleti’nin 

gerileme dönemi başladı. Bu dönemde yabancı şirketlere imtiyaz verilmesi devletin kaynakları 

üzerinde yabancı ülkelerin hâkimiyet kurmasına sebep oldu. Bu durum imparatorluğu adım 

adım çöküşe götürmekteydi. İşçiler açısından durum çok kötüydü. Emperyalizm ülkede 

egemenliğini devam ettirdikçe işçiler kendi haklarını korumak için kendi aralarında 

örgütlenmeler meydana getirdiler. Milli mücadele yıllarına gelindiğinde de sosyalizm ve 

komünizmle ilgili faaliyet gösteren fırkalar ve cemiyetler kurulmuştur. Özellikle Yeşil Ordu 

Cemiyeti ve Resmi Türkiye Komünist Fırkası (RTKF)  önemlidir. Cumhuriyet dönemine 

gelindiğinde ise hem çok partili hayata geçiş hem de 1961 anayasasının getirmiş olduğu 

özgürlükçü anlayış sebebiyle sosyalizm ve komünizmle ilgili faaliyet gösteren parti, sendika, 

dernek gibi sivil toplum kuruluşlarının sayısının arttığını görmekteyiz. Her ne kadar bu süreç 

1971 Muhtırasıyla birlikte kesintiye uğrasa da özellikle 1970’li yıllar sendikacılığın ve işçi 

hareketlerinin yükseldiği yıllar olmuştur. Bu çalışmanın konusu Türk siyasal hayatında 

sosyalizm ve komünizm algısıdır. Amaç Türkiye’deki sol hareketlerle ilgili genel bir 

değerlendirmede bulunmaktır. Bunun için literatür taraması yönteminden yararlanılacak olup 

sol akımlar; partiler, dernekler ve sendikalar açısından incelenecektir. Sonuç kısmında da 

Türkiye’de sosyalizm ve komünizmin tarihsel süreci ve dönüşümü ile ilgili değerlendirme 

yapılacaktır. 
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ÖZET 

Latince kökenli olan feminizm femina kelimesinden türemiştir. Femina kelimesi Latince de 

kadın anlamına gelmektedir. Bu kelimeden türeyen feminizm,  kadınların haklarını tanıyarak 

bu hakların korunması amacıyla eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasına yönelik toplumsal 

hareketlerden oluşan faaliyet bütünüdür. Dönem itibariyle kendisine bir fikir hareketi olarak 

adledilmenin önemsenmediği şartlarda oluşmuştur. Bu şartları kendi engelleri varsaymış ve ilk 

hedefi şartları kendi fikir faaliyetlerine uygun hale getirmiştir. Bu açıdan diğer fikir 

hareketlerinden farklı düşünülmesini sağlamıştır.  Bu çalışmanın temel varsayımı, toplumsal 

hareket olan feminizmin incelenmesidir. Literatür taramasına dayandırılacak olan çalışmada 

öncelikle feminizm kavramı incelenecek daha sonra Dünya’daki örneklerine bakılıp Türkiye 

özeline indirgenecektir. En son aşamada ise Türkiye’deki feminist hareketler araştırılıp 

incelenecektir. 
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ABSTRACT 

Democracy theory witnessed many and varied contributions along the history with different 

perspectives, however, representation is considered as one of the most essential principles of 

democracy especially in handling the dilemma of scale and the inclusion of citizenry in the 

political process. Accordingly, the paper argues that the core of democracy cannot be achieved 

depending only upon the procedural formal political representation of election systems and 

elected institutions of the political system. However, more substantive informal representation 

by civil society activity is required to develop more quality of democracy which is introduced 

by “Associational Democracy theory” regarding its purpose of public interest advocacy. 

Besides, “deliberative democracy theory” underlines the need to guarantee a free reasonable 

deliberation of individuals’ preferences for improvement of the democratic representation. 

Neither associational nor deliberative representation could independently ensure 

comprehensive public representation since each has its shortcomings. Rather a combination of 

both in a democratic model of representation should best provide inclusive and real 

representation of citizenry. Through a theoretical discussion on the literature of associational 

and deliberative democracy, the paper claims that associational democracy and deliberative 

democracy could complement each other for the purpose of better representation. It concludes 

that democracy could not be achieved merely through traditional formal institution of 

representation. Representation -due to the challenge of scale and social complexity- should not 

be confined on the role of parliamentary and representative bodies of democracy based on 

voting and electoral process. However, consolidation of representation through civic 

engagement and participation provided by associations, along with discourse and deliberation 

developed within increase the quality of the representation of the citizens and accordingly the 

quality and depth of democracy. Correspondingly, a dualist model of associational and 

deliberative democracy can improve the application of democracy in the political system. 

Keywords: Representation, Associational democracy, deliberative democracy, public interest, 

and public sphere. 
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DISCOURSE AND (RE) CONSTRUCTION OF ISLAMIST IDENTITY: 

RADICALIZATON OR LIBERALIZATION? 
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ABSTRACT 

The period between 1990s and 2000s that involves rise and fall of Welfare Party, pressure of 

Turkish military on Islamist parties and groups, Virtue Party with a moderate language and 

AKP as conservative democrats, is time with ups and downs for Islamism and Islamist discourse 

in Turkey. By 1997 Turkish Military Memorandum “February 28”, Islamism had to face 

democratic erosion, led by Turkish military and was considered as feature reactionist actor in 

Turkish policy. In this sense, Islamist discourse was reshaped with a new “critical” language 

by Muslim –Islamist- intellectuals and Virtue Party as successor of Welfare Party. The purpose 

of this article is to analyze transformation of Islamist discourse between 1997-2002 under the 

influence of February 28. More extensively, the discourse of Muslim intellectuals will be 

discussed in the context of democracy, reform in Islam, critical approach to February 28 and 

modernity in politics, and the rise of Justice and Development Party as “conservative 

democrats” to examine the transformation of Islamist discourse through liberalization and 

radicalization. At this point, the article applies discourse analyses with constructivist approach 

and analyze the journal articles of Ali Bulaç, Hayreddin Karaman, Atasoy Müftüoğu, Mehmet 

Şevki Eygi, Mustafa İslamoğlu, Abdurrahman Dilipak, Rasim Özdenören, İsmet Özel and 

Ahmet Taşgetiren as prominent Islamist thinkers and writers. The article concludes the 

discussion as Islamist discourse between 1997 and 2002 did not only sustain a critical approach 

against modernity and laicism as it was in the past but the terms of democracy and human rights 

became also additional elements of a new critical approach. Thus it means that Islamist 

discourse transformed into “a moderate character” with liberalization based on a critical 

approach that is shaped by Islamist identity and Islamic values. 

Keywords: Identity, Discourse, February 28, Islamism, Liberalization  
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ÖZET 

Demokrasi mefhumunun yüzyıllarca birey ve devlet düzeyinde tartışmaları devam etmektedir. 

Değişen şartlar toplum yaşamında olduğu kadar yönetim sisteminde de dönüşümleri kaçınılmaz 

kılarak demokrasi dışında baskı rejimlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Demokrasi 

rejimin yurttaşlarına sunduğu birçok hak ve hürriyetlerin günümüz dünyasında kabul gören 

temel eşitlikçi öğretiler olması bilhassa otoriter, totaliter, tiranlık ve despotizm gibi baskı 

rejimlerinin meşruiyetini tehdit etmiştir. Demokrasilerin neden ve nasıl baskı rejimine 

dönüştüğü bu çalışmanın ana temasını oluşturmaktadır.  Bu bağlamda, demokrasinin ne olduğu 

ve ana mekanizmalarının neler olduğu üzerinde durulurken devamında baskı rejiminin 

literatürde ki karşılığına odaklanılacaktır. Günümüz siyasi tarihine hitap etmesi hasebiyle 

otoriter ve totaliter rejim örneklerine atıfta bulunan baskı yönetimleri, demokrasi prensiplerinin 

aşırılıklarından ortaya çıkmış ideolojik bir kutup olmuştur. Demokrasinin baskı rejimine 

yönelik dönüşüm sürecini takip ederken ki ana odak nokta ise modern demokrasinin olmazsa 

olmaz ilkelerinin ihlalleri sonucu değişen sistemin baskı rejimine doğru yönelmesi olacaktır. 

Otoriter ve totaliter rejimlerin ortaya çıkışında etkili olan ana etmenlerin yanı sıra bu rejimlerin 

temel prensiplerinin neler olduğu İtalya ve Almanya örnekleriyle açıklanacaktır. Bu çalışma, 

demokrasi yönetiminde ortaya çıkan sorunların nasıl çözüme kavuşturulmasına ışık tutarken 

aynı zamanda baskı rejimine giden sürecin nasıl engelleneceğini göstermek amacını 

taşımaktadır. Çalışmada yöntem olarak ikincil kaynak taraması tercih edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Demokrasi, Modern Demokrasi, Baskı Rejimi, Otoriter Rejim, Totoliter 

Rejim. 
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ÖZET 

Medya, hem toplumu hem de devleti etkileyen büyük bir güçtür. Aynı zamanda, medya 

stratejileri kim tarafından uygulanırsa uygulansın, topluma yön verme çalışmalarında kullanılan 

etkili bir araçtır. Çalışmada temel problematik olarak, medyanın ülkelerdeki varlığına bağlı 

olarak dış ilişkilere etkisi incelemektedir. Buna ek olarak, Türkiye’nin medyada yer aldığı 

konum gereği, sonuçlarının tartışılması üzerinde durulmaktadır. Bu amaçla, nitel araştırma 

yöntemlerinden tarihsel araştırma yöntemi ve literatür tarama aşamaları tercih edilmektedir. 

Devletler tarafından uluslararası ilişkilerde alınan kararlar, medyanın etkisiyle değişikliğe 

uğrayabilmektedir. Böylelikle medya, kendi istekleri doğrultusunda toplumu veya devleti 

yönlendirip istediği kararların alınmasında etken bir güç rolünde yer alır. Dünyadaki büyük 

siyasal aktörler, medyanın baskılarına ve ideolojik söylemlerine maruz kalır. Birçok devlet de 

medyanın tesirinden dolayı dünyada gerçekleştireceği eylemler üzerine farklı politikalar 

geliştirmek durumundadır. Genel olarak dış ilişkilerde; ekonomik ve siyasal alanlardaki 

küreselleşme boyutu öne çıkarken, bu boyuta bir de medya perspektifinden bakıldığında 

mevcut dış ilişkilerde alınan kararlar olumlu veya olumsuz siyasalara dönüşebilir. Türkiye’deki 

mevcut medyanın gelişmesi için sürekli olarak dünyadaki değişen faktörlere uyum sağlaması 

gerekmektedir. Türkiye’nin medyada bulunduğu konumla ilgili olarak da dış ilişkilerindeki 

aksiyon boyutlarına etkisi değerlendirilir. Nitekim uluslararası dev aktörlerin, medya üzerinden 

Türkiye’ye uyguladığı stratejiler ve bunların etkileri neticesinde bir takım siyasal sonuçlar 

ortaya çıkar. Medyanın dijitalleşmesiyle de küreselleşme farklı bir boyuta taşınır ve bireylerin 

kolay iletişim kurmaları yeni bir siyasete zemin hazırlar. Bununla birlikte kamuoyu algı ve 

tutumları perspektifinde, devletin iç siyaseti ile dış politika arasındaki bağlantı sosyal medya 

üzerinden daha çok iç içe geçer.  Medya ve basın arasındaki ilişki ise bir bütün olarak iç ve dış 

organizasyonda yer alır. Medyanın uluslararası politikalarda kullandığı üç önemli eylem: 

Kamuoyu oluşturmak, kitleleri etkilemek ve gücü temsil etmektir.   

Anahtar Kelimeler: Medya ve Dış İlişkiler, Medya Stratejisi, Sosyal Medya, Küreselleşme, 

Türkiye’de Medya, Karar Alıcılar 
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Türkiye’ye yönelik uluslararası göçlerin karakteri, 1979 İran devriminden itibaren değişmeye 

başlamıştır. 1979 İran devriminden sonra Türkiye’ye ilk defa Türk soyundan ve Türk 

kültüründen olmayan “yabancılar” kitlesel olarak göç etmeye başlamıştır. Önceki dönemde 

1934 yılındaki İskân Kanunu gereği sadece Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı 

göçmenlerin göç etmesi yönünde bir politika izlenmiş ve bu sebeple 1951 Cenevre 

Antlaşması’na coğrafi çekince koyulmuştur. İran’da yeni kurulan rejime muhalif olan yüz 

binlerce insan devrimin ardından Türkiye’ye göç etmiştir. 1979 yılında İran’dan gelen 

göçmenlerle başlayan Türkiye’ye yönelik bu göç tipi, ilerleyen yıllarda da artarak devam 

etmiştir. Sonraki dönemlerde Irak, Bulgaristan, Bosna, Kosova ve Suriye’den Türkiye’ye 

yönelik çeşitli sebeplerle göç hareketleri olmuştur. Bu göç hareketlerine bakıldığında altında 

siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel bazı sebeplerin yattığı görülmektedir. Everett Lee’nin 

ortaya koyduğu İtme-Çekme kuramı, göç hareketlerinin altında yatan sebepleri itici ve çekici 

faktörler çerçevesinde değerlendirmiştir. Buna göre bir ülkeden göçe iten olumsuz faktörler(-), 

göçe çeken olumlu faktörler(+) ve göç kararı üzerinde bir etkisi olmayan nötr faktörler(0) 

vardır. Türkiye konumu gereği Asya, Afrika ve Avrupa’nın geçiş güzergâhında bulunmaktadır. 

Türkiye, yakın coğrafyasında bulunan Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika ülkelerindeki siyasi ve 

ekonomik istikrarsızlıklar, sosyo-kültürel sorunlar sebebiyle göç konusunda hem hedef hem de 

transit ülke olma özelliği taşımaktadır. Özellikle 1980’li yıllardan itibaren iletişim ve ulaşım 

ağlarının yaygınlaşması, Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve küreselleşme hızının artması 

uluslararası göç hareketlerini de tetiklemiştir. Sonuç olarak, 1979 yılından itibaren Türkiye’ye 

yönelik oluşan göç hareketlerinin çok farklı siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel sebepleri vardır. 

Bu sebepler itici ve çekici faktörler ışığında bütüncül olarak incelenmelidir. 
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ÖZET 

Avrupa Birliği (AB), iklim değişikliği ile mücadeleyi çevre politikası öncelikleri arasında 

sınıflandırmakta ve ilgili standartların iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde kendini hırslı bir 

uluslararası aktör olarak tanımlamaktadır. Özellikle insan kaynaklı faaliyetlerin iklim 

üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve iklim değişikliğinden kaynaklanan tehditlere karşı 

önlemler geliştirilmesi, iklim değişikliği ile mücadele stratejisi açısından hem uluslararası 

anlamda hem de Birlik düzeyinde oldukça önemli bir yerdedir. İklim değişikliğinin 

sonuçlarından biri olan zorunlu göç, göçmen açısından bakıldığında insani boyutun ön planda 

olduğu bir çerçeve çizmekteyken; ülkelerin yönetim anlayışları açısından ise bir güvenlik 

meselesi olarak gündeme alınabilmekte ve paradoksal bir çerçeveye işaret etmektedir. Bu 

noktada, ulusal ve uluslararası düzeyde iklim değişikliği ile mücadelede öncü bir rol üstlenmesi 

ve normatif değerleri kimliğinin bir parçası olarak tanımlaması nedeniyle, Birliğin iklim 

değişikliğine bağlı zorunlu göç sorununa nasıl yaklaştığını analiz etmek önem kazanmaktadır. 

Çalışmada, iklim değişikliği ile mücadele açısından öne çıkan bir sorun alanı olarak 

değerlendirebileceğimiz zorunlu göçe yönelik AB’nin yaklaşımının sınırları 

değerlendirilecektir. 
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ÖZET 

Sendikalar, İngiltere’de ortaya çıkan emekçi sınıfının dayanışmasını öngören ve daha fazla 

özgürlüğün, daha fazla temsil hakkının savunulduğu kurum ve kuruluşlardır. Sendikal 

çalışmalar, Türkiye’de 1960’larda yasal süreci başlasa da 90’lı yıllarda kurulan öğretmen 

sendikaları 2001 yılında 4688 sayılı yasa ile resmi hüviyetini kazanmıştır. Sendikalar; kadın 

erkek fark etmeksizin tüm üyelerinin sosyo-kültürel ile özlük ve mali haklarını 

savunmaktadırlar. Sendikalı kadın öğretmenlerin sendikal çalışmalara, faaliyetlere ve sendika 

yöneticiliğine istenen düzeyde katılımlarının olmadığı, geri planda kaldıkları ya da hiç yer 

bulamadıkları görülmektedir. ‘Sendikalı kadın öğretmen’ kimliği bile bir kadının; çalışma 

hayatındaki zorlukları, cinsiyet ayrımcılığını, şiddeti, tacizi, istismarı gibi birçok sorunsalın 

üstesinden gelmeye yetmemektedir. Kadına bir de toplumun yüklemiş olduğu ‘iyi bir öğretmen, 

iyi bir eş, iyi bir anne, iyi bir komşu, iyi bir ev hanımı’ gibi görev ve sorumlulukların bu 

toplumda kadını yalnızlaştırdığını görmekteyiz. Sendikalı kadın öğretmenin birincil önceliği 

nedir. Toplumun dayatması gibi ev çalışanı ve annelik midir? Ya da yine toplumun dayatması 

gibi yeri kamusal çalışma alanı mıdır? Kadının her iki alanda da oyun dışı kaldığı gözlenmekle 

birlikte bu durum hem erkekler tarafından hem de kadınlar tarafından kaynaklandığı 

bilinmektedir. Sendikalı kadın öğretmenin sendika yöneticiliğinde geri kalmasının en önemli 

etkeninin kadına yüklenen bu toplumsal sorumluluklar olduğu düşünülmektedir. Aslında bu 

toplumsal gereklilik diye karşımıza çıkan tabunun neden kaynaklandığı ve nasıl yıkılacağı 

sorusunun cevaplanması önemlidir. Kadın olgusu için bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç olduğu 

görülmektedir. Kaldı ki toplumda kadın olgusunun değişimi ve gelişimi, aile içinde alınan 

eğitme bırakılmayacak kadar önem arz ettiği bilinmektedir. Bu çalışmada; herhangi bir eğitim 

sendikasına üye sendikalı kadın öğretmenin sendika yöneticiliğine bakış açısını belirlemeye 

çalışırken bu iki kavram;  ‘kadın’ ve ‘sendika’ olgusu hakkında bilgi vererek çalışma hayatında 

giderek sayıları artan kadınların sendika yöneticiliği önündeki engelleri ve kadın algısının 

toplumdaki konumunu tespit etmek amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler:  Kadın, Sendika, Öğretmen, Sendikalı Kadın öğretmen, Sendikal 

yöneticilik,  
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ABSTRACT 

  

For over two decades of efforts, the United Nations and its regional partners including the 

African Union bloc have been involved in different peacekeeping operations conducted in the 

horn of African country and their goals are yet to be reached. Somalia was plunged into bloody 

chaos following a civil war that collapsed former government and its entire institutions in 1991. 

The term peacekeeping is not mentioned in the U.N charter, although it involves military 

operations in order to maintain peace and security in areas ridden by conflicts such as Somalia.  

Fewer U.N operations have so far neutralized complex situations across globe. 

The study investigates the failure of U. N’s peacekeeping operations with a particular focus on 

the U.N supported and A.U. led peacekeeping operations that are still ongoing in Somalia. The 

country neighbors with Kenya, Ethiopia and Djibouti. 

The propose of the study is to identify the importance of Somalia’s national army and how a 

country could not get a full functioning stability with the involvement of foreign hands such as 

peacekeeping troops.  With respect to this aim the study uses Qualitative data that are driven 

from the literature and an additional interview with a retired military general who took part in 

the Ethiopia- Somalia war that occurred in 1977. 

The analysis showed that U. N’s approach on Somalia has only deteriorated the condition, with 

increased terror attacks and civilian deaths. The findings present that the AMISOM exchanged 

their aid with sex at their camps across the country. in regard to this some of the countries that 

contribute troops to the mission share territorial disputes with Somalia which is a major problem 

in restoring order and defeating the terror organizations such as ISIL and Al-shabab. 

The study concludes that foreign interventions prolong existing local problems. Strong Somali 

national army that are equipped as AMISOM is required to handle the overall country’s 

security. 

 

Keywords: Security, Military, troops, AMISOM, Peacekeeping. 
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ÖZET 

Bu makale AB genişleme politikasının bir ilkesi olan koşulluluk çerçevesinde Türkiye’nin AB 

üyelik sürecini ele almaya çalışmaktadır. Üyelik için belirli ve somut koşullar ortaya koymak 

hem AB için hem aday ülkeler için önem arz etmektedir. Üyelik sürecinin sağlıklı bir şekilde 

iki tarafın da yararına olacak şekilde sürmesi ve sonuçlanmasına katkıları bakımından 

koşulluluk ilkesinin varlığı gereklilik göstermektedir. Türkiye bu gerekliliği kavradığı ve buna 

inanarak reformlar yaptığı takdirde AB üyesi olma hakkını kendinde görebilmektedir. Diğer 

yandan koşulları yerine getirmenin ötesinde Türkiye’nin üye olmak için AB’nin birleştirici 

büyüsüne ihtiyacı bulunmaktadır. Bu büyünün perisi, eskiden aralarında düşmanlık bulunan 

ülkeleri bir araya getirme gücü bulunan AB iradesini temsil etmektedir. Makale; üyelik 

koşullarını yerine getiren Türkiye’yi, perinin sihirli dokunuşuyla bir AB üyesi yapmasını 

mümkün görmektedir.  

Anahtar Kelimeler: AB, Türkiye, Koşulluluk, Kopenhag Kriterleri, AB Üyeliği.  
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THE ROLE OF THE CONDITIONALITY PRINCIPLE IN THE EU 

ENLARGEMENT AND REFLECTIONS ON THE NOMINATION PROCESS OF 
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Yakup Güler, Phd. Student 
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ABSTRACT 

This article tries to address Turkey's EU membership process within the framework of the EU 

enlargement policy is a principle of conditionality. Setting specific and concrete conditions for 

membership is important both for the EU and for the candidate countries. The existence of the 

conditionality principle is necessary for the continuation of the membership process in a healthy 

way to the benefit of both sides and their contribution to the conclusion. Turkey can see yourself 

the right to become an EU member if believe that, understand this requirement and make 

reforms. Beyond fulfilling the other hand, the conditions for Turkey to become a member of 

the EU there is a need to spell her binder. The nymph of this spell represents the will of the EU, 

which has the power to bring together countries that were formerly hostile. Article; Turkey 

fulfilling the conditions of membership, is also possible to make an EU member with the fairy's 

magic touch. 

Anahtar Kelimeler: EU, Turkey, Conditionality, Copenhagen Criteria, EU Membership. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NİN LAİKLİK ANLAYIŞI VE UYGULAMASINDA 

DEĞİŞİKLİKLERj  
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, bemre1476@gmail.com 

 

Prof. Dr. Talip Küçükcan 

Marmara Üniversitesi, talip.kucukcan@gmail.com 

___________________________________________________________________________ 

ÖZET 

CHP, Türkiye’nin kuruluş tarihinden bu yana gerek ilkeleri gerek izlediği politikalar sebebiyle 

Türk toplumunda oluşturduğu izlenimlerle her dönem konuşulmuş, kendine has bir yapısı olan 

bir partidir. CHP’nin “Dokuz Umde” olarak bahsedilen ve bu ilkelerinden biri olan “laiklik” 

ilkesi özellikle bizim toplumumuzda dini kurumlar ve dini hayata ilişkin düzenlemeler 

nedeniyle tartışma ve gerilim konusu olmuştur. Laiklik kavramına genel olarak baktığımız 

zaman laiklik temel olarak iki farklı kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar; “Kıta Avrupası Laiklik” 

ve “Anglo-Sakson Laikliktir.” Kıta Avrupası tipi laiklik dini unsurları kamunun dışına 

tamamen iterken, Anglo-Sakson tipi laiklik ise özgürlükçü bir yapıya sahip olup, çoğulculuğu 

savunmaktadır. Türkiye burada Kıta Avrupası tipi laikliğe daha yakın durmaktadır.  Bu çalışma 

yöntem anlamında nitel bir çalışma olup, ayrıca söylem analizi ve içerik analizi de yapılmıştır. 

Bu yönetimi seçmemizin amacı CHP’nin laiklik anlayışı ve uygulamasındaki değişimi 

partililerin söylemlerinden ve uygulamalarından incelemektir. 

CHP , 2002 sonrası dönem olan Ak Parti iktidarı sonrası zaman içerisinde Türk toplumunun 

daha çok muhafazakar tarafının ağır bastığını görmüş ve bu çerçevede hareket etmiştir. CHP 

laikliği,  Ak Parti’nin politikalarına karşı kullanmış ve bir değişim yaşamıştır. Son dönemlerde 

laikliği daha çok pragmatist bir şekilde kullanan parti, önceki yıllara nazaran “laikliği” 

araçsallaştırılmış ve koruyucu bir öge haline getirmemiştir. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde, 

Baykal’ın ısrarla karşı çıktığı kamuda başörtüsü sorunu da 2011 yılında CHP’nin seçim 

bildirgesinde “türban sorununu biz çözeceğiz.” şeklinde olmuştur. Bu durum 2011 yılı sonrası 

daha belirgin görülmeye başlamıştır. Çünkü 2002 yılı öncesinde laiklik yaşam tarzı üzerinden 

karşılaştırılmış ve bir koruyucu öğe olarak görülmüştür. Ayrıca başörtüsü, diyanetin varlığı, 

imam hatip liseleri gibi spesifik olaylara baktığımız zaman ise CHP’de bazı dini konularda bir 

değişim yaşanmıştır. Partinin oy potansiyelini arttırmak için sağ partilerle ittifak da yapan CHP 

bu dönüşümünü birtakım olaylarda sürdürmüş ve laiklik anlayışı ve uygulaması hem Kıta 

Avrupası hem de Anglo-Sakson laikliğin ortasında kalmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Laiklik, Cumhuriyet Halk Partisi, Değişim  
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UYGULAMALARINDA SANATIN ARACI ROLÜ 

 

Esra Güdük, Yüksek Lisans Öğrencisi 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, esra.guduk@std.izu.edu.tr 

 

Doç. Dr. Emel Yeşilkayalı 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, emel.yesilkayali@izu.edu.tr 

 

ÖZET 

 

Sosyal çalışma mesleğinde etkili müdahalenin ön koşullarından birisi hizmet alıcının katılımını 

sağlamaktır. Bu katılım değerlendirme aşamasından başlayarak tüm müdahale süreci boyunca 

devam etmelidir. Ancak çocuklar bilişsel kapasiteleri, sözel ifade etme becerileri ve yaşam 

deneyimlerinin yetersizliği nedeniyle, kendilerini, olgu ve problemleri ifade etmekte de yetersiz 

kalabilmektedir. Sosyal çalışmacıların genellikle dezavantajlı ve risk altındaki gruplarla 

çalıştığı göz önüne alınırsa, güç koşullardaki çocuklarla iletişim kurmak daha da 

zorlaşabilmektedir. Böyle durumlarda, hayal, duygu, düşünce ve problemlerin dışa vurumunu 

sağlayan resim, heykel, müzik, fotoğraf gibi sanatsal araçlar, çocukları anlama ve 

değerlendirmede kolaylaştırıcı olmaktadır. Sanatsal araçlar, aynı zamanda birçok ruhsal, 

gelişimsel, nörolojik, mental ve davranışsal soruna müdahalede de kullanılmaktadır. Bu 

noktada sanat, sosyal çalışmacıların çocukların sorunlarının ne olduğunu anlamalarında ve bu 

sorunlara müdahalede önemli bir dildir. Bu nedenle, derleme türünde olan bu çalışmanın amacı, 

literatürde dezavantajlı çocuk gruplarına yönelik olarak yapılan ve sanatın aracı olarak 

kullanıldığı araştırmaları gözden geçirerek, sosyal çalışma mesleği açısından bir değerlendirme 

sunmaktır. Gözden geçirilen çalışmalar; istismar mağduru, mülteci, özel eğitime ihtiyacı olan, 

lösemi tedavisi gören, otizm spektrum bozukluğu olan, madde bağımlısı ve sokakta çalıştırılan 

çocuklara sanat terapisinin uygulandığı araştırmalardır. Bu araştırmalar, dezavantajlı 

çocukların sanat terapisinden önceki psikolojik durumlarıyla, sanat terapisi uygulandıktan 

sonraki psikolojik durumları arasında anlamlı bir farklılık olduğunu göstermektedir. Sanat 

çalışmaları aracılığıyla birçok alanda çocukların kaygılarının azaldığı, iyilik hallerinin 

arttırıldığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sanat, Çocuk, Sosyal Çalışma 
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, atillasergencalbas@gmail.com 

 

ÖZET 

Sosyal yardımın sistematikleşmesi konusundaki ilk resmi adım 1601 yılında İngiltere’de 

yürürlüğe giren Yoksulluk Yasası (Poor Laws) ile atılmıştır. Bu yasa yeni bir uygulamanın 

başlangıcı değil dağınık haldeki yardım mekanizmasının kapsamını belirlemeye ve amacına 

ulaşabilmesini sağlamaya yönelik bir adımdır. Yardım kategorisinin çeşitlenmesiyle yardım 

kuruluşlarının da çeşitliliği artmıştır. Türkiye’de sosyal yardım kuruluşlarının kamu kurumları, 

yerel yönetimler ve özel hukuk tüzel kişiliği taşıyan işletmeler nezdindeki artışı yoksulluk 

kültürünün açığa çıkması, kurumlar arası koordinasyonsuzluk nedeniyle sosyal transferin doğru 

kişiye ulaşamaması, kuruluşlarca mükerrer yardımlar yapılması gibi sorunları beraberinde 

getirmiştir. Bu sorunların temelinde sosyal transferin karşılıksız olması, teknoloji ve göç 

olgularıyla beraber harcama yoksulluğu denilen mutlak yoksulluktan farklı bir yoksulluk 

türünün ortaya çıkması, sosyal yardım verilirken yoksulluk açığı kriterinin değil yoksulluk 

sınırı kriterinin uygulanması gibi nedenler yatmaktadır. Kişiye verilen sosyal yardım hem 

kişinin topluma entegre olmasını sağlayacak bir araç olamaması hem de yasal prosedürler 

gereği kişinin temel problemlerini tamamen ortadan kaldıracak derecede yardım verilememesi 

bireyi farklı yardım kuruluşlarına müracaat etmeye sevk etmektedir. Kişinin arayışlarının 

karşılıksız kalması kişiyi tekrar tekrar kuruluşlara müracaata itmekte ve kişi içinde bulunduğu 

sosyoekonomik durumu aşmanın arayışı yerine sosyal yardım kuruluşu bulma arayışına 

girmektedir. Kuruluşlar açısından ise müracaatları sonlandırmak amacıyla “sosyal yardım 

bağımlısı” hali almış bireylerin müracaatları sebebiyle yoksulluk riski taşıyan veya yoksulluğun 

ağır koşullarına maruz kalan bireylere koruyucu-önleyici, rehabilite edici, yönlendirici 

uygulamalar yapılamamakta ve kuruluşlar asıl hedefinden sapmaktadır. Bu noktada sosyal 

yardım kuruluşlarının koordineli bir şekilde çalışması, yoksulluk açığını önlemek amacıyla 

mahalli yoksulluk sınırının getirilmesi ve kişiye yapılan sosyal transferin niteliğinin 

değiştirilerek kişinin topluma entegre olmasını sağlayacak kriterlerin getirilmesinin aslında bir 

külfetinin olmayacağı, komplike bir şekilde müdahale ve rehabilite edici sürecin başlangıcı 

olacağı mevcut durumun verimliliği incelendiğinde değerlendirilebilir. Sosyal yardımda ana 

fikir “doğru kişi, doğru zaman ve doğru yardım” olmalıdır.  

Anahtar Sözcükler: Sosyal yardım, yoksulluk, yoksulluk açığı. 
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Arş. Gör. Burak KÜSMEZ  

Yalova Üniversitesi, burak.kusmez@yalova.edu.tr  

 

ÖZET 

Sosyal hizmet, Sanayi Devrimi’nin yarattığı toplumsal çözülmelere çare olarak ortaya 

çıkmıştır. Sanayi Devrimi’nin sebep olduğu eşitsizlikler, sosyal hizmetin bu dönemde hak 

arama, eşitliği sağlama ve adaleti tesis etme gibi amaçlarla ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 

Sosyal hizmetin ilk dönemlerinde birçok öncü olarak kabul edilen isim, aşırı çalışma saatleri, 

çocuk işçiliği, emek sömürüsü, ücret eşitsizliği gibi unsurlarla mücadele etmiştir. Bu 

mücadeleler sosyal hizmetin; hak arama, haksızlıkları önleme ve sosyal adalet sağlama gibi 

nosyonları benimsemesinden dolayı vuku bulmuştur ve sosyal hizmetin, bir insan hakları 

mesleği olarak anılır olmasını sağlamıştır. Hak kavramı, sosyal hizmet için önemli bir anlam 

taşımaktadır. İnsan hakları zamanla gelişmiştir. Bu gelişimin neticesinde ortaya çeşitli 

sınıflandırmalar çıkmış, insan hakları kategorilere ayrılmıştır. Sosyal hizmet disiplini de bu 

gelişmelere paralel olarak gelişmeler göstermiş, insan hakları ile ortak kavramları 

benimsemiştir. Ortaya çıkışı itibarıyla insan haklarıyla kuvvetli bir bağlantıya sahip olan sosyal 

hizmet meslek ve disiplini, uygulamalarında da insan haklarını esas almaktadır. Bunlardan 

hareketle sosyal hizmet ve insan hakları ilişkisi değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmede sosyal 

hizmetin insan hakları ile ilişkisinin doğruluğu incelenmiş, bahsedilen ilişkide sosyal hizmet 

müdahalelerinin insan haklarına uygunluğu tartışılmıştır. Değerlendirme yapılırken, sosyal 

hizmet ve insan hakları arasındaki bağ, birey-toplum dengesi, politik boyut, hizmet alana 

yönelik anlayış ve değerler göz önünde bulundurulmuş ve eleştirel bir bakış açısı 

benimsenmiştir.  
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ÖZET 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) engellilik kavramını; bireyin vücudunda duyusal, işlevsel, 

zihinsel ve ruhsal farklılıkları nedeniyle; toplumsal veya yönetimsel tutum ve tercihler sonucu, 

yaşamın birçok alanında kısıtlama ve engellerle karşılaşabilmesi durumu olarak ifade 

eder(WHO, 2014). İnsanlık tarihi kadar eski olan engellilik kavramına bakış, gün geçtikçe 

değişim ve dönüşüm yaşamıştır. Engellilik, bir yeti yitimi nedeniyle, bireyden beklenen rollerin 

yerine getirilememesiyle birlikte, bireyde psikososyal pek çok sorunu beraberinde 

getirmektedir. Engellilikten dolayı, bireyde özgüven eksikliği, damgalanma ve ayrımcılığın 

yarattığı sorunları görmek mümkündür. Ülkelerin sosyal politikaları ne kadar güçlü ve nitelikli 

olursa, engelli birey için de daha iyi bir yaşam kaçınılmaz olacaktır. İnsan hakları 

yaklaşımından hareketle, insan, insan olduğu için değerlidir ve haklarından yararlanmalıdır. 

Çalışma derleme bir çalışmadır ve çalışmada temel amaç; engellilik ve rehabilitasyonu sosyal 

hizmet bağlamında incelemektir. Sosyal hizmet; birey, grup, aile ve toplumların karşılaştıkları 

sorunların çözümünde, problem çözme yaklaşımını esas alarak, baş etme kapasitelerini 

güçlendiren ve kendine özgü müdahale yöntemlerini kullanan yardım temelli bir meslek ve 

disiplindir. Sosyal hizmet bireyi “çevresi içinde birey” kavramıyla bütüncül bir şekilde ele alır. 

Engelli bireyi ve yaşadığı sorunları, engellinin sosyal çevresini de içine alarak bir bütün olarak 

inceler. Sosyal hizmetin engellilik ve rehabilitasyondaki rolü; engelli bireylerin ve aile 

üyelerinin engellilikle birlikte yaşadığı sorunları en aza indirgemek, baş etme kapasitelerini 

güçlendirip, engelli bireylerin sesi olarak sosyal politika oluşumuna katkı sağlamaktır. Mikro, 

mezzo ve makro düzeyde müdahale yöntemlerini kullanarak, engellinin işlevselliğini artırmak 

sosyal hizmet uzmanının misyonlarındandır. Özetlemek gerekirse, engellilik ve 

rehabilitasyonun sağaltımında, engellinin tıbbi rehabilitasyon sürecine ek olarak, engelli birey 

ve ailesini güçlendirerek, kaynaklara ve fırsatlara ulaştırmak temel amaçtır. Bu hususta, 

engellilik alanında çalışan ekibin önemli bir ayağını sosyal hizmet oluşturmaktadır. Tüm bunlar 

ışığında, engellilik ve rehabilitasyonda sosyal hizmetin yeri ve rolü tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Engellilik, Güçlendirme, Baş Etme, Sosyal Hizmet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:elvanyavuz8@gmail.com


42 
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ÖZET 

Ülkeler bağımlılıkların önlenmesi ve tedavisi için pek çok çalışma yapmaktadır. Ülkemizdeki 

çalışmalar kültürümüz dinamikleri ve değerleri ile desteklendiği, yerelleştiği takdirde 

bağımlılık çalışmaları daha etkin, güçlü ve başarılı olacaktır. Ülkemiz coğrafyasının kültür ve 

manevi değerleri bağımlılıkla mücadelede moral ve motivasyonu artıracak, zorlu süreçlerde 

onları güçlendirecek, baş etme becerilerini geliştirecek özelliklere haizdir. Bu nedenle 

bağımlılıkla mücadelede önleyici ve tedavi edici maneviyat/değer temelli hali hazırdaki başarılı 

uygulamaları örnek almak, üzerine kendi değerlerimiz ile yeniden yapılandırmak ve 

yerelleştirmek hatta yeni yaklaşımlar oluşturmak gerekmektedir. Bu çalışmada nitel 

yöntemlerden Örnek Olay Araştırması metodu ile aşağıda sayılan dört yapılanma ve uygulama 

mümkün olduğunca derinlemesine araştırılacak ve karşılaştırma yapılacaktır. Konu hakkında 

literatür, gazeteler, tanıtımlar, internet ve haberler taranarak bilgi toplanacaktır. Bu çalışmada 

bağımlılıkların önlenmesi ve tedavisi üzerine ülkemizdeki ve dünyadaki maneviyat temelli 

uygulamalar incelenmiştir. Çalışmamızdaki ilk yapılanma Adsız Alkolikler grubunun 12 

basamaklı tedavisi olmuştur. Maneviyat temelli bir tedavi metodu kullandıklarını iddia 

etmektedirler ancak Hristiyanlık inancı doğrultusunda geliştirilmiş bir metod görünümündedir. 

İkinci yapılanma olan Amerika’daki Milleti İslami grubu, Adsız Alkolikler’in 12 basamaklı 

tedavi metodunu İslami çerçeveye uyarlamış ve uygulamaya koymuştur. İnceleyeceğimiz 

üçüncü uygulama Türkiye ayağını Kurtuluş Vakfı ile sürdüren 30 ülkede ve 40 merkezle aktif 

olan Narconan Rehabilitasyon Programıdır. Bulgularımıza göre bu program ilaçsız eğitim ve 

rehberlik ile uyuşturucu bağımlılığına son verdiği iddiasındadır. İnceleyeceğimiz diğer bir 

uygulama Adsız Alkolikler metodundan evrildiği ve kültürümüze uyarlandığı izlenimini veren 

Konya’da çalışmaları olan Rehader’in hazırlamış olduğu ve uyguladığı program olacaktır.  

Bulgularımıza göre: Bağımlılık tedavisinde Maneviyat büyük bir güçtür ve sorunlarla baş 

edebilme gücünü artırır. Adsız alkolikler yapılanması Maneviyat temelli bir model uygulaması 

sayesinde dünya çapında başarı yakalamıştır. Bu uygulamanın güçlü yönleri ve fırsatları olduğu 

gibi zayıf yönleri ve sorunları da vardır. Memnun olanların oranı yüksek olmasına rağmen 

eleştirenler vardır. Yakalanan başarı nedeniyle yerel uygulamalarımız için örnek alınabilecek 

yapılanmadır. Diğer üç yapılanma İslam dinine de uyarlanmış olması nedeniyle ülkemiz 

genelinde uygulanabilir. Yapılanmaların geliştirilmesi gereken noktalar vardır. Maneviyata 

duyarlı sosyal hizmet, maneviyat temelli bağımlı çalışmalarının hem oluşturulma hem de 

uygulama aşamasında mikro, mezzo ve makro ölçekte yapabileceği çalışmalar nedeniyle 

biçilmiş kaftandır.   

 

Anahtar Kelimeler: Bağımlılık, Maneviyata Duyarlı Sosyal Hizmet, Manevi Sosyal Hizmet 
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TOPLUMSAL DEĞİŞİM VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNDE 

SOSYAL HİZMETİN ROLÜ 

 

 

Rümeysa AYDIN, Yüksek Lisans Öğrencisi 

 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, ruumeysa.aydin67@hotmail.com 

 

ÖZET 

 

Bu çalışmada öncelikle toplum, toplumsal değişme ve toplumsal değişme sürecinde toplumsal 

cinsiyet eşitliğinin rolünü açıklamaya yöneliktir. Öncelikle değişim nedir, toplumsal değişim 

nedir, toplumsal cinsiyet ile ilgili kuramlar, toplumsal değişme ve toplumsal cinsiyet eşitliği 

arasındaki ilişki ele alınarak konuyla ilgili kaynak taraması yapılmış ve toplumsal cinsiyet 

eşitliğinin toplumsal değişmedeki rolü incelenerek değerlendirilmeye çalışmıştır. Toplumu 

genel olarak tanımlayacak olursak; sosyal ihtiyaçlarını ve sosyal gereksinimlerini karşılamak 

için bir araya gelip etkileşim halinde olan ve ortak bir kültürü paylaşan çok sayıda insanın 

oluşturduğu birlikteliktir. Toplum insanları belli bir yerde ve zamanda bir araya getirir, böylece 

insanlar birbirleriyle insani ilişkilere girmektedirler. Toplumsal değişme, insanoğlunun ilkel 

toplum düzeyinden modern toplum sürecine geçişini sağlayan aşamanın sonucudur. Kadın ve 

erkeğin toplumdaki konumları toplumun atfetmiş olduğu değer sistemi ve yapısıyla ilişkilidir. 

Bu nedenle bütün toplumların geleneksel yapılarının modernleşme süreci içerisinde 

değişmektedir. Toplumsal cinsiyet kadın ve erkekler için toplumsal olarak belirlenen roller, 

beklentiler ve öğrenilmiş davranışlarını içerene bir kavramdır. Kadınlık ve erkeklik gibi 

biyolojik kategorileri olan biyolojik özellikleri kapsayan toplumsal ilişkilerin temeli olarak 

görülmüştür. Toplumsal cinsiyet kadınlık ve erkeklik gibi kimlikleri inşaa ederken kadın ve 

erkeğe özgü rolleri de beraberinde getirir. Toplumsallaşma sürecinde kadına yüklenen 

cinsiyetçi rolleri kadının sosyal ilişkilerine, işverenin tutumuna, meslek seçimine, evlilikteki 

statüsün, aile içi otorite ilişkilerine yansımaktadır. Kadına yönelik olumsuz kalıp yargılar sosyal 

hayatında ayrımcılığa maruz kaldığını göstermektedir. Derleme türünde olan bu çalışmanın 

amacı, literatürde yer alan toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadın, erkek rolleri ve kadının 

toplumdaki yerini inceleyerek sosyal çalışma mesleği açısından değerlendirme yapmaktır. 

Erkeğin hareket alanı dış dünya ile belirlenirken kadının yaşamı ev içinde dar bir alanla 

sınırlandırılmıştır. Kadın sorunu insanlık sorunu olarak ele alınmalı, soruna bu doğrultuda 

yaklaşılmalı çözüm önerileri de bu çerçeve de geliştirilmelidir. 

 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Değişim, Sosyal Değişim, Toplumsal Cinsiyet, Cinsiyet 

Eşitliği, Sosyal Hizmet 
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İKİNCİ GÜN 2. PANEL ÖZETLERİ 

 

EMPOWERING WOMEN EXPOSED TO DOMESTIC VIOLENCE  

THROUGH INDIVIDUAL SOCIAL WORK: A CASE STUDYk 

 

Hatice Hale YURTTABİR, PhD Student 

İstanbul Sabahattin Zaim University, yurttabir.hatice@std.izu.edu.tr  

 

Assoc. Prof. Taner ARTAN 

İstanbul Sabahattin Zaim University, taner.artan@izu.edu.tr 

 

ABSTRACT 

Violence against women is a vital human right violation. One of the most common forms of 

violence against women is domestic violence perpetrated by a husband or an intimate male 

partner. This case study presents the results of an 8-week individual social work empowerment 

program with a woman exposed to domestic violence after conducting a preliminary study on 

examining the relationship between women’s exposure to domestic violence and their style of 

coping with stress. We collected the data through the scale of coping with stress and an online 

survey form determining the social demographic characteristics of the participants and their 

exposure to domestic violence. The preliminary study indicated that the age of women ranges 

between 19 and 63 among 279 women and the big majority of the sample is highly educated 

and economically employed. We performed logistic regression analysis and Mann Whitney U 

hypothesis test via IBM SPSS 22 statistical analysis software. Accordingly, the results of the 

analysis indicate that women who have children know what to do when they are exposed to 

domestic violence 2.27 times more than women who do not have children. Furthermore, the 

women who are exposed to domestic violence mostly prefer helpless and subservient 

approaches to coping with stress. Consequently, 41 women were voluntary to involve in the 

individual social work empowerment program. We randomly selected one of the volunteers and 

conducted 8 sessions with her. At the end of the 8-week empowerment program, she filled in 

the scale of coping with stress again and the results indicated that her self-confidence 

approaches were increased at the end of the empowerment program. 

Key words: women, individual social work, empowerment, domestic violence, coping with 

stress 
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mailto:yurttabir.hatice@std.izu.edu.tr
mailto:taner.artan@izu.edu.tr


45 

 

EXPLORATORY STUDY ON THE PSYCHOSOCIAL IMPACT OF THE 

CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) OUTBREAK ON ASIAN STUDENTS 

LIVING IN TURKEY  

 

Abdulhamid Gunda, Graduate student 

Istanbul Sabahattin Zaim University, abdulhamidgunda@gmail.com 

 

ABSTRACT 

The Coronavirus (COVID-19) pandemic has caused widespread fear and stress around the 

world. People’s reactions to the crisis have aggravated social problems like discrimination and 

xenophobia. Vulnerable groups that experience the immediate impact of outbreak-related 

discrimination include people from different countries in Asia. This study aims to explore the 

immediate psychosocial impact of this outbreak on Asian students in Turkey. For this purpose, 

a cross-sectional study was conducted. A google form link of the semi-structured questionnaire 

was sent to several international student groups on different social media platforms. A total of 

122 out of 130 participants were validated and accepted for the study. SPSS18.0 was utilized 

for data analyses. Chi-square tests were applied to determine the variables associated with self-

reported COVID-19 impact. Majority of the respondents have felt the pandemic impact but the 

results revealed no significant association between the self-reported impact and their socio-

demographic profiles. They have experienced COVID-19-related fear and worries. 

Significantly, 72% of the respondents have heard about while only 35% have experienced 

corona-related discrimination. The experience of discrimination is higher amongst students 

from the Southeast Asian region. Results show significant associations between the study area 

and the fear and frequent talk about Coronavirus. Students from education, social, and health 

sciences reported a higher rate of fear and a higher frequency of talk about the pandemic. The 

participants reported a low incidence of hopelessness and a higher rate of satisfaction with the 

government’s policies and these are found to be significantly related. They complied with the 

preventive measures against the virus. In conclusion, the research suggests that the pandemic 

has a psychosocial impact on Asian students in Turkey. It is recommended that social support 

for foreign students should be included in the directives and policies tailored for a disease 

outbreak like COVID-19. 

Keywords: COVID-19, Asian Students, Discrimination 
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COVID- 19 PANDEMİSİ VE SOSYAL HİZMETTE ARTAN DİJİTAL 

UYGULAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  

Özge Eşgin, Ph.D. Student 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, esginozg@gmail.com 

 

ÖZET 

Araştırmanın amacı; korona virüs hastalığı (Covid-19) salgın döneminde kullanım alanları hızla 

artmakta olan dijital sosyal hizmet uygulamalarına ve örnek ülke modellerinin incelenmesi 

hedeflenmiştir. Covid-19 salgını dünyada, ülke olarak önce Çin’de endemi olarak başlamış ve 

sonrasında Dünya sağlık Örgütü (DSÖ – WHO) tarafından 11 Mart tarihinde pandemi olarak 

kabul edilmiştir. Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarında hızla yayılması koruyucu, önleyici,  

rehabilite edici müdahalelerin önemini arttırmaktadır. Salgından korunmak amacıyla DSÖ ve 

küresel boyutta ülke yönetimlerinin aldığı önlemler arasında kitleleri bulaş yolunu koruyacak 

“bilinç yükseltme – sosyal mesafelendirme” olduğu vurgulanmıştır. Bu dönemde insanlarda 

ölüm korkusu, sevdiklerini kaybetme endişesi, iş kayıplarına bağlı olarak aile içi şiddetin 

artmasıyla sosyal hizmete daha fazla görev düşmektedir. Bu ihtiyaçların karşılanmasında 

gelişmiş ülkeler, danışanın ve sosyal hizmet uzmanının teknoloji üzerinden iletişim araçlarıyla 

gerçekleştirilen dijital sosyal hizmet uygulamaları kullanmaktadır. Bu hizmetler; sanal alanda 

video konferans gibi gerçek zamanlı sanal sohbet odaları ya da e-posta, mesajlaşma, blog 

oluşturarak sosyal medya ile uzaktan dijital  iletişim içerikleridir (Misna ve ark., 2012: 34-88). 

Çalışma yöntemi; nitel araştırma yöntemlerinden döküman inceleme tekniği kullanılmıştır. 

Çeşitli akademik veri tabanlarında 01 Mart – 24 Nisan tarihlerinde toplamda 97 çalışmaya 

ulaşılmış ve bu çalışmalar arasından covid 19 ve dijital sosyal hizmet konularını içeren 52 

çalışma araştırma kapsamına alınmıştır. Bulgular; geleneksel sosyal hizmet müdahale 

yöntemlerinin covid 19 pandemi sürecinde yeterli olmadığı, özellikle kriz dönemlerinde hızlı 

ve güvenli sorun çözme, toplumun ihtiyacı olan anlık doğru bilgi için dijital hizmet 

uygulamalarının yaygınlaştırılması gerekmektedir. Türkiye’de Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler bakanlığı “ Engellilerde ve Yaşlılarda Dijital Dönüşüm sempozyumu” dijitalleşme 

sürecinin kurumları yeniden şekillendireceği ifadesine yer verildiği ve konunun önemine 

değinilmektedir. Böylece toplumun zayıf halkasını meydana getiren çocuk,  kadın, yaşlı ve 

engelliye bakış açısının olumsuz etkilendiği ihmal ve istismarın arttığı günümüzde mikro, 

mezzo ve makro müdahalelerde dijital sosyal hizmet uygulamaları sorunların çözümüne katkı 

verecektir. Ayrıca vakanın içinde bulunduğu çevresi tarafından ötekileştirilme ve dışlanmasını 

önlediği için dijital sosyal hizmet uygulamaların yeri ve rolü teşvik edilmelidir. İnsan hakları 

ve evrensel standartlarda sosyal hizmetin yasal yetki çerçevesi için yeni politikalara ve acil 

eylem planlarının uygulanmaya geçirilmesi sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Koronavirüs, Sosyal Hizmet, Dijital Sosyal Hizmet Uygulamaları. 
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      TOPLUMSAL DEĞİŞİM, GENÇLİK VE SOSYAL HİZMET 

 

Yasemin Güler 

    İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, yaseeguler@hotmail.com 

 

  

ÖZET 

Kuşak kavramını benzer özellikleri taşıyan aynı zaman diliminde dünyaya gelmiş kişilerin 

oluşturduğu gruplar şeklinde tanımlamak mümkündür. Günümüzde kuşaklar sessiz kuşak, 

bebek patlaması, X, Y ve Z kuşakları şeklinde sınıflandırılmaktadır. Her kuşağın oluştuğu 

toplum yapısı birbirinden farklı özellikler göstermektedir. Bu durum farklı kuşaklara denk 

gelen zamanlarda oluşan genç nüfusun da farklı özellikleri barındırmasına sebep olmuştur. 

Aynı toplumda da olsa yaklaşık 20 yılda bir bambaşka niteliklere sahip bir gençlik 

oluşmaktadır. Toplumda meydana gelen psikolojik, biyolojik ve sosyal değişimler özellikle en 

hassas döneminde olan gençliği etkilemektedir. Oluşan yeni kuşaklar ile mevcut kuşaklar bir 

arada yaşamaya çalışmakta fakat aralarındaki farklılıklar çatışmaların yaşanmasına sebep 

olmaktadır. Yaşanan çatışmaların haricinde toplumsal değişimler birçok gençlik sorununu da 

beraberinde getirebilmektedir. Bu kapsamda çalışma alanlarından biri de gençlik alanı olan 

sosyal hizmet mesleği müdahaleleriyle sorunların ve çatışmaların çözümünde etkin rol 

oynamaktadır. Makalede gençliğin değişiminin sosyal hizmet müdahalelerine olan etkileri 

incelenirken nitel yöntem kullanılmıştır.  Çalışma konusu hakkında nitel verilere ulaşabilmek 

amacıyla kaynak incelemeleri yapılmıştır. Makale derleme türünde yazılmıştır. Bu çalışmanın 

amacı zaman içerisinde ve yaşanan toplumsal değişmelere paralel olarak gençlik profilinin nasıl 

değiştiğini ortaya koyarken sosyal hizmetin gençlik alanındaki çalışmalarını açıklamaktır. 

Edinilen bulgularda genç bireyi güçlendirmek için atılacak önemli adımlardan birinin gelişim 

sürecinde tamamlaması gereken görevlerin farkına varmasının sağlanması olduğu görülmüştür. 

Karmaşık olarak görülen problemlerin kademeli çözümü genç bireyin iç görü geliştirmesine 

zemin hazırlamaktadır. Bireyi çevresi içinde değerlendiren sosyal çalışmacı müdahale 

noktalarını belirlerken öncelikle bireyin güçlü ilişki kurduğu sistemleri tanımlanmalıdır. Genç 

müracaatçı ile çalışırken istenen sonuçlara ulaşılabilmesi noktasında aile göz ardı edilemeyecek 

derecede önemli bir kaynak olarak karşımıza çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kuşak Kavramı, Gençlik, Kuşakların Sınıflandırılması, Sosyal Hizmet 

 

 

 

 

 

 

mailto:yaseeguler@hotmail.com


48 

 

İRTİKAP SUÇU’NDA MANEVİ YARAR KAVRAMl 

 

Türkşad Kunthan Uçuk 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ucuk.turksad@std.izu.edu.tr 

 

 

ÖZET 

İrtikap suçunda "yarar" veya “vaat”, kamu görevlisinin mağduru  icbar etmek , ikna etmek  

veyahut mağdurun kendisinde meydana gelen hatasından yararlanmak suretiyle elde 

edilmektedir. m.765 sayılı Kanunun 209. Maddesinde yarar kavramı "para verilmesine veya 

sair menfaatler sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına" şeklinde hüküm altına 

alınmıştır. Eski kanundaki mezkur hüküm Yeni 5237 s. TCK da "yarar sağlanması" veya" bu 

yolda vaatte bulunulmasının sağlanması" şeklinde değiştirilmiştir. Yarar kelimesi genel 

manada fayda, avantaj, çıkar, kar, yararlanma olarak anlaşılmakta ve uygulanmaktadır. Söz 

konusu yeni düzenlemeyle anlam daralmamış yarar kavramı geniş tutularak para dışındaki 

şeyleri de kapsamıştır. İnsana maddi ve manevi olarak yarar sağlayan, katkısı olan her şey, 

madde anlamında yarar olarak değerlendirilmelidir. Söz konusu suçta sağlanan veya vaatte 

bulunan menfaatin manevi nitelikte , cinsel gayri maddi bir edim veya  duygusal yarar olması 

halinde yarar olarak kabul edilip edilmeyeceği doktrinde tartışmalıdır. Yarar kavramı 

öğretimizdeki bir görüşe göre; maddi nitelikli şeylerin edim olabileceğini, manevi içerikli 

yaklaşımların yarar kapsamında değerlendirilemeyeceğini öne sürmüşlerdir. Diğer görüşte olan 

yazarlar yarar kavramını geniş bir şekilde yorumlayarak manevi nitelikteki failin her türlü 

arzusuna ve isteğine cevap veren, iltifat,duygusallık içeren tutum ve davranışların yarar 

kapsamına dahil edilebileceğini savunmaktadır. Kamu görevlilerinin yaptığı iş ve işlemlerde 

karşı taraftaki muhatap mağdur kişiden elde ettiği yararı sadece maddi içerikli eşya, para 

veyahut somut nesnelere indirgememek gerekmektedir. Çünkü diğer hallerde mağdur kişiden, 

duygusal temas, övgü veyahut cinsel amaç saiki barındıran hareketlerle ve her türlü manevi 

içerikli yakınlaşmayı kapsayan durumların yaşanması halinde fail kamu görevlisinin elde ettiği 

manevi yararın  maddi yarar olmamasından dolayı cezalandırılabilme ihtimalinin zayıflaması, 

hukuk sistemince korunmak istenen  hukuki değerin tekrardan tartışılmasına sebebiyet 

verebilecektir. Kamu görevlisinin yapmış olduğu işlemlerde maddi veya manevi olsun herhangi 

bir şahsi yarar elde etmemesi asıldır. Bu sebeple izlenen suç siyaseti ve korunan hukuki değerin 

önemi göz önüne alındığında maddi yararın yanında, manevi içerikli yararında korunması 

gerekmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: İrtikap , Manevi Yarar , Maddi Yarar  
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İKİNCİ GÜN 1.  PANEL ÖZETLERİ 

 

BTS VEYA ÂŞIK OLUNACAK ERKEKLİK: YOUTUBE’DA NETNOGRAFİK BİR 

ANALİZm 

Alptekin Keskin, Doktora Öğrencisi 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, keskinalptekin22@gmail.com 

 

 

ÖZET 

Güney Kore popüler kültür endüstrisinin bir ürünü olan K-Pop gruplarının “aşık olunacak 

dişilleştirilmiş ve idealize edilmiş erkeklik” imajıyla tüm dünyada kendilerine aşık hayran 

grupları yarattığı gözlenmektedir. Çalışmada K-Pop gruplarından BTS’in gençler arasında hızla 

yükselen hayranlığı, bu hayranlık içerisindeki BTS’e duyulan sevgi, ilgi ve benimsemenin 

medya metinlerine nasıl yansıdığı; YouTube’da içerik üreten BTS Galaxy Turkey kanalında 

videolara yorum bırakan BTS fanlarının  ifadelerinden anlaşılmaya çalışılmıştır.  Bu bağlamda 

K-Pop gruplarının toplumsal cinsiyet rolleri açısından klasik ve hegemonik “erkeklik” imajına 

aykırı duruşları; erkeklik, hegemonik erkeklik ve feminen erkeklik (soft masculinity) 

çerçevesinde incelenmeye çalışılmıştır. Video yorumları dijital mecralardaki grupları veya 

toplulukları inceleme amacı güden netnografik yöntem aracılığıyla yapılmıştır. Araştırmada 

BTS Galaxy Turkey isimli 62 bin abonesi bulunan YouTube kanalında BTS grubu ile ilgili 

videolara yorum bırakanların BTS grubunu nasıl hayal ettikleri ve BTS grubunu duygusal ve 

düşünsel olarak nasıl alımladıkları sorusundan hareket edilmiştir. Bu kapsamda YouTube 

kanalı yöneticisinden gerekli onam alınarak 2017 ve 2019 yılları arasında çeşitli tarihlerde 

üretilen 46 videoya bırakılan 2153 yorum incelenerek tasnif edilmiştir. Araştırma neticesinde, 

BTS grubunun videolarına yorum bırakanların, BTS grubundan ‘ilham alanlar-yaşama sebebi 

olarak görenler’, ‘tatlı-şirin çocuklar olarak görenler’, ‘ailesi-kardeşi olarak görenler’, ‘aşık 

olanlar-yakışıklılığını sevenler’, ‘BTS hayranı (ARMY) olmaktan gurur duyanlar’ ve ‘Antiler 

(Anti BTS’ciler)’ olmak üzere altı kategoride incelenebileceği sonucuna varılmıştır. Videolara 

yorum bırakan ARMY’lerin, BTS grubunu “aşık olunacak dişilleştirilmiş ve idealize edilmiş 

erkeklik” imajıyla gördükleri kadar grubun şarkı sözlerinden ilham aldıkları, grubu yaşama 

sebebi olarak gördükleri ve grupla çeşitli yakınlıklar kurdukları anlaşılmıştır. Bu açıdan K-Pop 

grupları özelinde BTS grubunun, fanları ile güçlü bir parasosyal etkileşim kurarak fanların 

duygu ve davranışlarını kolaylıkla yönlendirebildikleri tespit edilmiştir. 
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ANTİK DÖNEMDE KENT VE DOĞA ETKİLEŞİMİ: PRİENE ANTİK KENTİ 

ÖRNEĞİn 

 

Sezin Gizem Işıklı 

 Marmara Üniversitesi, sezinisikli2@gmail.com 

 

 Doç. Dr. Aynur Atmaca Can 

Marmara Üniversitesi, canaynura@gmail.com 

 

 

ÖZET 

İnsan dünyada var olmaya başladığından günümüze değin çeşitli yaşam formları içinde doğayla 

etkileşim halinde olmuştur.  Göçebe yaşam tarzının ardından yerleşik yaşam düzenine geçilmiş; 

antik dönemde kurulan kentler ile insanlar kent formu içinde yaşamlarını sürdürmüştür. 

Yerleşik düzene geçilmeden önce barınma, beslenme gibi temel ihtiyaçlar için ilişkilendirilen 

doğanın etkisi kent yaşamında süregelen temel ihtiyaçların yanı sıra ekonomi ve ulaşımın 

gelişiminde de önemli bir rol oynamıştır. İlk kurulan kentler verimli topraklar ve su kaynakları 

çevresinde şekillenmiş, kentliler tarımı ve sulamayı geliştirmiş; doğanın zengin kaynaklarından 

yararlanarak hayatlarına devam etmiştir. Antik dönemde deniz ve ırmakların ticaret üzerinden 

önemli bir etkisi olmuş, deniz ve ırmaklar yoluyla ticaretin yapılabilmesi için basit ulaşım 

araçları icat edilmeye başlanmıştır. Türkiye’de Aydın ilinin Söke ilçesinin Güllübahçe 

kasabasında bulunan Priene Antik Kenti Menderes Irmağı Vadisi’nde, Samsun Dağı’nın güney 

yamacında konumlanmıştır. Ege Denizi’nin kıyısında kurulan kent geç klasik Helenistik 

kentlerden ve İyonya’nın en eski yerleşimlerinden biridir. Priene’nin eğilimli bir araziye sahip 

olması kentin planlanmasını etkilemiş; su kaynaklarına yakın oluşu ekonomisinin gelişimini 

sağlamış; tepede konumlandırılan akropolü savunma sistemi güçlendirmiştir. Menderes 

Nehri’nin taşıdığı alüvyonlar sebebiyle denizden uzaklaşan kent iki kez kurulmuş, kentin 

kurulan her iki formunda da yaşam doğal kaynakların çevresinde ilerlemiştir. Bu çalışmada 

literatür taraması yöntemi kullanılarak kent ve doğa etkileşimi kavramsal çerçevede ve tarihsel 

arka plan üzerinden ele alınmaktadır. Kent ve doğa etkileşimli ilişkisinin içeriği, boyutları ve 

hususiyetleri ile antik dönemde Priene Antik Kenti örneği üzerinden değerlendirilecektir. 

Çalışmada Priene Antik Kenti’nin doğayla ilişkisinin kent ve doğa etkileşimi çerçevesinde 

ortaya konularak literatüre katkı sağlaması beklenmektedir. Çalışmanın sonucunda antik 

kentler üzerine kent ve doğa etkileşiminin farklı boyutlarının değerlendirilebileceği 

araştırmalar yapılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Kent, Doğa, Priene Antik Kenti 

 

 

                 
n Bu çalışma, Sezin Gizem Işıklı’nın Doç. Dr. Aynur Atmaca Can danışmanlığında yürütülen yüksek lisans 

tezinden üretilmiştir. 

mailto:sezinisikli2@gmail.com
mailto:canaynura@gmail.com


52 

 

MEHMET ÂKİF ERSOY’UN “SAFAHAT”INDA DOĞRUDAN KUR’AN ÂYETLERİNDEN 

İLHAM ALINARAK KALEME ALINAN MANZUMELERİN SOSYOLOJİK ANALİZİ 

HAKKIN SESLERİ ÖRNEĞİo 

 

Hatice ERDEM 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, hatice@islamoglu.net 

 

ÖZET 

Biz, Mehmet Akif Ersoy’u hep bir şair olarak tanıyoruz. Aslında o, aynı zamanda bir müfessir, 

iyi bir hatip, iyi bir gözlemci, seyyah, siyasetçi, bütün ömrünü vahye bağlamış bir halk adamı, 

bir Kur’ân sevdalısıdır. Kur’ân, onun hem semavi kitabı hem ahlakı olmuştur. Onun şiarı olan 

“Doğrudan doğruya Kur’ân’dan alıp ilhâmı/Asrın idrâkine söyletmeliyiz İslâm’ı.” mısraları, 

Mehmet Âkif’in kendi kaleminden çıkmış dünya görüşünün çok açık özü ve özetidir. O, erdemli 

bir milleti oluşturmadaki en büyük etkenin Kuran’ın ahlakıyla ahlaklanmak olduğunu tarihin 

yaşayan tanığı olarak tecrübe etmiştir. Safahât’a baktığımızda, Kur’an-ı Kerîm’in Mehmet 

Âkif’in şiir kaynaklarının başında yer aldığını görürüz. Mehmed Âkif kimi manzumelerinde 

doğrudan doğruya ayetlerden hareket ederek, kimi manzumelerinde ayet iktibaslarına 

dayanarak, kimi manzumelerinde ise Kur’an, sûre, ayet isimlerine/kelimelerine yer vererek 

Kur’an-ı Kerîm’e başvurmuştur. Bu gerçeğin arkasında, onun çocukluk yıllarından itibaren 

giderek güçlenen Kur’an eğitimi ve Arapça bilgisi, sahip olduğu inançları ve dünya görüşü, 

toplumcu sanat anlayışı mevcuttur. Bu araştırmada “Safahat” adlı eserde yer alan doğrudan 

doğruya ayetlerden ilham alınarak kaleme alınan manzumelerin Kur’an ayetleri ile ilişkisi ve 

Âkif’in âyetlerden hareketle mesajını sunuşuna örnekler sosyal değişme çerçevesinde 

incelenecektir. Dolayısıyla çalışmanın evreni Mehmed Âkif Ersoy’un “Safahat”tıdır. 

Çalışmada içerik analizi yöntemine başvurulmuş, edebi metinlerin kuramsal imkanlarından da 

yer yer istifade edilerek metinleri anlamlandırma, açımlama ve yorumlamaya gayret edilmiştir. 

Makalenin sınırlandırılması sebebiyle Mehmed Âkif Ersoy’un doğrudan doğruya Kur’an’dan 

hareketle kaleme aldığı manzumelerin yer aldığı Safahat’ın üçüncü kitabı “Hakkın 

Sesleri”ndeki toplam on şiirden sekizi; ele alınacaktır. Araştırmanın bulgularında Mehmed Âkif 

Ersoy’un seçmiş olduğu âyetler üzerinden toplumsal yapının ve onu oluşturan toplumsal 

ilişkilerin menfi yöndeki değişimine şifahi bir yöntem aradığı gözlemlenmiştir. Sosyal 

değerlerdeki değişimlerin kurumsal ve kişiler üzerindeki tezahürlerini ele alan Âkif’in 

şiirlerinde sık sık hürriyet, vatanseverlik, doğruluk, samimiyet, adalet, istiklâl gibi ahlakî 

kıymetler telkin edilerek diğer taraftan cemiyetlerin çökme sebebi olan riyakârlık, münafıklık, 

korkaklık, dalkavukluk, tembellik ve zulüm gibi fenâlıklara şiddetle karşı çıkıldığı sonucuna 

varılmıştı. 

Anahtar Kelimeler: Safahat, Hakkın Sesleri, Mehmed Âkif Ersoy, Kur’an, Sosyal Değişme. 

                 
a Bu çalışma, Hatice Erdem’in Prof. Dr. Kadir Canatan danışmanlığında yürütülen yüksek lisans tezinden 

üretilmiştir. 
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SUÇA KARIŞMIŞ ÇOCUKLARIN REHABİLİTASYON SÜRECİNDE DİN – 

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ÖRNEĞİp  

 

Merve Şahin, Yüksek Lisans Öğrencisi 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, mervediken@gmail.com 

 

Prof. Dr. Ömer Çaha 

 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, omer.caha@izu.edu.tr    

 

ÖZET 

Çocuk suçluluğu, dünyada üzerine çalışmaların devam ettiği, suç konusundaki önemli alt 

başlıklardan biridir. Türkiye de son yıllarda artan çocuk suçluluğu nedeniyle çocuk ve suç 

kavramı üzerine çalışmalarını arttırmıştır. Çalışmanın yapıldığı Gaziosmanpaşa ilçesi de, çocuk 

suçluluğu konusunda İstanbul’daki ilçe sıralamasında 11. sıradadır. Bu sebeple suçu önlemek 

adına ilçede çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Suç, Çocuk ve Din başlıklarında yaptığım 

literatür çalışmalarında, Türkiye’de yoğun çalışılmamış bir başlık olduğunu, yurdışında yapılan 

çalışmaların da Durkheım ve Weber’in din anlayından beslendiğini görerek bu çalışmayı 

başlatmış bulunmaktayım. Şüphesiz sosyal hayatı düzenleyen din ve suç arasındaki bağlantı  

göz ardı edilmemesi gereken bir konudur. Çalışmanın amacı suça karışmış çocukların rehabilite 

edilme sürecinde din faktörünün önemine vurgu yapmaktır. Bunun yanında suça karışan 

çocukların aileleri ile dini eğitim almaları arasında bir ilişki olup olmadığını inceleme, 

çocukların en fazla karıştığı suçları belirtme, dini eğitim almış ve hayatının hiçbir aşamasında 

din eğitimi almamış çocuklar arasındaki ilişkinin incelenmesi ve bir farkındalık oluşturulması 

da amaçlarımız arasındadır. Araştırmamızın konusu bireylerin toplum içinde konuşmaktan ve 

bilgi vermekten hoşlanmadıkları durumlar olduğundan bazen amacımıza ulaşmada yetersiz 

kaldığımız kısımlar olmuştur. Bu araştırmaya Nicel Araştırma modellerinden deneysel teknik 

kullanılarak başlanmıştır. Ancak bu modelin sonuca gitmede yetersiz olduğu düşünülerek 

mülakat ve gözlem usulü ile görüşmeler sürdürülmüştür. Araştırmanın evrenini İstanbul İli 

Gaziosmanpaşa ilçesindeki 2016-2017 yıllarında isimleri herhangi bir suça karışmış çocuklar 

oluşturmaktadır. Belirlenen ilçenin büyüklüğü, suça karışmış çocukların fazlalığı ve her birine 

ulaşmanın ekonomik zorluğu ve zaman güçlüğü göz önünde bulundurularak, araştırma grubu 

44 suça karışmış çocuk ve ailesi ile sınırlandırılmıştır. Verilerin toplanmasında anket, yüz yüze 

görüşme ve mülakat teknikleri kullanılmıştır. SPSS yöntemi ile sonuçlar tablolaştırılmıştır. 

Veriler ve birbirini etkileyen değişkenler arasındaki bağlantı kurulmuştur. Ulaşılan bulgular 

çoğu zaman beklentiyi karşılamamakla beraber, çocukların yoğunluklu olarak hangi suçu 

işledikleri, suç işleme sebepleri ile sosyal hayatları, aile ilişkileri ve demografik özellikleri ile 

ilgili verileri barındırmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Suç, Çocuk, Din, Suça Karışmış Çocuk, Çocuk ve Suç, Suç ve Din, Din 

ve Rehabilitasyon 
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YENİ BİR TOPLUMSAL TABAKALAŞMA BİÇİMİ OLARAK DİJİTAL 

EŞİTSİZLİKLER VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

 

Furkan Sürün, Yüksek Lisans Öğrencisi 

Anadolu Üniversitesi, furkansurun@gmail.com 

 

ÖZET 

Eşitsizliklerin nedenleri ve sonuçları sosyal bilim araştırmalarında büyük bir öneme sahiptir. 

Irk, sınıf ve cinsiyet gibi geleneksel eşitsizlik yapılarının araştırılması birçok sosyal bilim 

araştırmasının merkezindedir ve uzun yıllar literatürdeki yerini koruyacaktır. Yeni iletişim 

teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte, dijital eşitsizlikler (digital inequalities) ve bilgi 

gediği/uçurumu (knowledge gap) gibi kavramsallaştırmalarla karşımıza çıkan ve temelde 

toplumsal eşitsizliğe dayanan yeni eşitsizlik biçimleri ortaya çıkmıştır.  

Dijital eşitsizlik, her toplumsal sınıftaki her bireyin aynı oranda yeni iletişim teknolojilerine 

sahip olmamasının/erişememesinin bir sonucudur. Bu yeni eşitsizlik biçimi, dijital alanı daha 

işlevsel kullanarak dijital aracılı sosyal hayata daha fazla katılanlarla, söz konusu dijital sosyal 

hayata katıl(a)mayanlar ve dijital haklara sahip olmayanlar arasındaki fark olarak 

tanımlanabilir. Yanı sıra, dijital eşitsizlikler mevcut sosyal eşitsizlikleri pekiştirebilir ve hatta 

onları şiddetlendirebilir. Çünkü bireyler, kendi kültürel, sosyal ve ekonomik sermayelerini yeni 

medya ortamlarında temsil etmektedirler. Bu bağlamda dijitalleşme ile birlikte her toplumda 

olduğu gibi, avantajlı konumda olanlarla, dezavantajlı olan gruplar arasındaki eşitsizliğin 

artmasına neden olduğunu söylenebilir. Dijital eşitsizlik internet, bilgisayar, akıllı telefon ve 

cihazlarla ilgili olarak değerlendirilir. Bu ortamlara erişimdeki, kullanımdaki, katılımdaki 

zorlukları ifade etmektedir. Bu bağlamda araştırmanın amacı söz konusu eşitsizliklerin Türkiye 

İstatistik Kurumu (TÜİK)verileri üzerinden analiz etmektir.  

Dijital eşitsizliğin temel nedeninin bireylerin gelir durumu ve internet kullanım 

motivasyonlarındaki farklılıklar olduğu bilinmektedir. TÜİK Hane Halkı Bilişim Teknolojileri 

Kullanım Araştırması (2019) sonuçları Türkiye’deki bireylerin bilgisayar ve internet kullanım 

oranları istatistiklerine yer vermektedir.  Bu istatistiksel veriler ışığında dijital eşitsizlik, yaş, 

cinsiyet, eğitim, meslek ve gelir durumu gibi demografik özelliklere göre farklılık 

göstermektedir. Bu çalışmada eleştirel paradigmadan beslenerek ekonomi - politik yaklaşımlar 

ve düşünürler etrafında kuramsal/kavramsal çerçeve oluşturulmak istenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Küresel Köy, Dijital Eşitsizlik, Bilgi 

Gediği 
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1990’LI YILLARDA HAKSÖZ, İZLENİM VE ÇERÇEVE DERGİLERİNDE 

SERMAYE TARTIŞMALARI q  

 

Yunus Vehbi Karaman, Yüksek Lisans Öğrencisi 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, yunusvehbikaraman@hotmail.com 

 

ÖZET 

24 Ocak kararları ve akabinde gerçekleşen 12 Eylül askeri darbesiyle birlikte Türkiye’de köklü 

değişimler gerçekleşmeye başlamış, bu değişiklikler siyasi, iktisadi, kültürel ve dini alanlarda 

kendisini göstermiştir. Türkiye’de bu değişimlerden tüm toplumsal gruplar etkilenmiştir. 

Etkilenen gruplardan biri de İslamcılardır. 1983 yılında Turgut Özal ve hareketinin iktidara 

gelmesiyle birlikte İslami kimlik sahipleri daha rahat bir hareket ortamı bulmuşlardır. İslami 

kimlik sahipleri bu görece rahat ortamda siyasi ve kültürel güçlenmenin yanı sıra iktisadi alanda 

da büyük mesafe katetmişlerdir. Özellikle 1990 yılı itibariyle İslamcı sermaye iyice görünür 

hale gelmiştir. 80 sonrası yaşanan bu gelişmelerle alakalı o dönemde önemli tartışmalar 

meydana gelmiştir. 1990 sonrası dönemde hem İslami kimlik sahibi siyasi bir partinin yükselişi 

hem İslami kimlikli kişilere ait sermaye birikiminin dikkat çekici bir şekilde öne çıkması hem 

de yine bu dönemde yayıncılık ve dergicilik faaliyetlerinin ciddi bir şekilde artması, mezkur 

tartışmaların kamuoyu önünde daha sık yapılmasına sebep olmuştur. O dönemde neşredilen 

İzlenim, Çerçeve ve Haksöz Dergileri Müslüman kimliğe sahip bireylerin sermaye ile 

ilişkilerini tartışmaktadır. İslam’ın zenginlere yüklediği sorumlulukların da önemsendiği ve bu 

çerçevede bir anlayışın ortaya konduğu müşahede edilmektedir. Şüphesiz o dönemde neşredilen 

ve benzer konuları tartışan birçok dergi vardır. Bu dergilerin birçoğunda Müslümanların 

iktisadi tavırlarının nasıl olması gerektiğiyle alakalı tartışmalar yapılmıştır. Ancak biz 

araştırmamızın kapsamını sınırlı tutarak bu tartışmaların yoğun bir şekilde gerçekleştiği 

İzlenim, Çerçeve ve Haksöz Dergilerini bağlam olarak seçip araştırmamızı tamamladık. 

 

Anahtar Kelimeler: İslamcı dergiler, sermaye, kapitalizm, İslamcılık. 
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SOSYAL MEDYANIN MUHAFAZAKÂR GENÇLERİN TÜKETİM 

ALGILARINA ETKİSİr 

 

Şuheda Belkıs Barak, Yüksek Lisans Öğrencisi 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, suhedabb@gmail.com 

Prof. Dr. İzzet Er 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, izzet.er@izu.edu.tr 

 

ÖZET 

İlk çağlardan itibaren insanoğlu belli ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve yaşamını 

sürdürebilmek için tüketmeye başlamıştır. Başlarda doğal kaynaklardan karşılanabilen temel 

ihtiyaçlar, toplum düzeni oluştukça ve toplumlar birbirleriyle etkileşim halinde bulundukça 

artmış ve bu ihtiyaçları karşılamak için tüketime dayalı küçük çaplı kurumlar oluşmaya 

başlamıştır. Daha sonraki dönemlerde endüstrileşen tüketim, toplumların gelişmesinde etkili 

rol oynayan güdüleyici bir faktör ve küreselleşen dünyada bir ideolojidir. Tüketimin 

sürdürülebilirliği, tüketim toplumlarını arttırılması ve kontrol altında tutulması için devasa 

bir pazarlama endüstrisi gelişmiştir. Hedef kitlesi tüketiciler olan pazarlama endüstrisi 

tüketiciyle arasındaki bağı ise kitle iletişim araçları aracılığıyla kurar. Günümüzde ise 

internet kullanımının artması ve televizyon izleyicisinin azalmasıyla hedef kitleyle bağı 

sosyal paylaşım ağları aracılığıyla kurarlar.Pazarlama endüstrisi paylaşım sitelerinde ise 

internet üzerinden reklam vererek veya bu paylaşım ağlarında çok kişi tarafından takip edilen 

kişiler(fenomen)'e reklam yaptırarak aktif bir şekilde bu ağlarda rol oynamaktadır.Bu 

çalışmada ise muhafazar gençler olarak tabir edebileceğimiz İHL öğrencileri ve onların 

tüketim algılarının bu reklamlardan etkilenme durumları baz alınarak belli problemlere 

açıklık getirilmeye çalışılmıştır.Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden derinlemesine 

mülakat tekniği kullanılarak, kartopu örnekleme yöntemiyle ulaşılan 17 kaltılımcıyla 2018-

2019 eğitim-öğretim yılı içerisinde TOKİ Güneşpark İHL’si ve Şehit Ömer Halisdemir 

İHL’sinde uygulanmıştır.Çalışmada sosyal medya kullanım alışkanlıkları,takip edilen 

fenomen/influencerlar ve onların reklamını yaptıkları ürünleri katılımcıların satın-alma 

durumları ve markalara bakışlarına etkileri araştırılmıştır.Dahası katılımcıların dini 

durumları,tesettür(örtünme) süreçleri ve sosyal medyadaki tesettürlü /örtülü influencerları 

takip etme durumları baz alınarak onlardan giyim-kuşam ve örtünme biçimleri açılarından 

etkilenme durumları incelenmiştir.Serbest zaman etkinlikleri,gezdikleri mekanlar,alışveriş 

yaptıkları yerler ve ürünler,güzellik ürünlerini kullanma durumları ve kültür- sanat 

etkinliklerine olan bakışlarında takip ettikleri influencerların etkileri araştırılmıştır.Sonuç 

olarak, bu çalışmada sosyal medyanın-sosyal medyadaki yeni reklam unsurları olan 

influenceların-muhafazakar gençlerimizin tüketim algılarına etki ettiği hipotezimizi doğrular 

nitelikte sonuçlara ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Tüketim, Sosyal Medya, Fenomen, İnfluencer. 
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İLK GÜN 1. PANEL ÖZETLERİ 

 

YUSUF HAS HACİB’E GÖRE HUKUK DEVLETİ 

 

Ayşe Gören, Yüksek Lisans Öğrencisi 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, aysegoren05@hotmail.com 

 

 

ÖZET 

Bir durum karşısında ne yapılması gerektiğini söyleyen kurallar, toplum içinde eğitim veya 

sosyalleşme süreci çerçevesinde doğal olarak öğrenilen veya varlığı doğal olarak kabul edilen, 

hatta zorunlu oldukları düşünülen olgulardır. Kurallar, bazen bizzat kişinin kendisi tarafından 

oluşturulur. Bazen de, insanın iradesi dışında bir güç tarafından ortaya konulur. İnsan 

davranışlarını yönlendiren farklı türlerde pek çok kural vardır. Kuralların tür ve sayısı, 

toplumsal ilişkilerin çeşitliliği ve karmaşıklığı ile doğru orantılıdır. Günümüz sosyal hayatında 

moda kuralları, sofra kuralları gibi spesifik kurallardan bahsedilebileceği gibi toplumların 

genelinde görülen ve toplumları bir arada tutan ahlak kuralları, din kuralları ve hukuk kuralları 

gibi daha bağlayıcı kurallardan da söz edilebilir.  Özellikle hukuk kuralları devletlerin varlık 

nedeni olarak görülmektedir.  Ortaya koyduğu yasalar etrafında örgütlenen bir devlet, başkaları 

tarafından iyi veya kötü olarak bilinsin bu kuralları sosyo-ekonomik hayatın devamı için 

uygulamaya çalışır. Farklı dönemlerde ve farklı kültürlerde yazılmış siyasetname ve 

nasihatname türü kitaplar incelendiğinde bu eserlerde toplumsal hayatı şekillendiren pek çok 

kuralın yer bulduğu görülür. Eser incelemeleri bize bu kuralların dönem insanının toplumsal 

hafızasında hangi anlamlara karşılık geldiğini ve bugünkü anlayışla ne tür farklılıklar veya 

benzerlikler gösterdiğini anlama imkanı sağlar. Bu çalışmada Orta Asya Türk-İslâm kültürü 

havzasında yaşamış olan Yusuf Has Hacib’in kaleme aldığı Kutadgu Bilig adlı eserde adalet, 

hukuk, töre, kut, devlet gibi kavramların nasıl tanımlandığı ve toplumsal yapının 

şekillenmesinde bu kavramlara ne tür bir misyon yüklendiği incelenmiştir. Eserde yazar; doğru 

yasayı temsil eden hükümdar (Kün-Toğdı) ile mutluluğun ve devletin temsilcisi olduğunu 

belirttiği Ay-Toldı’yu  tiyatral bir anlatıyla konuşturmaktadır. Ayrıca akıl ve bilginin temsilcisi 

olan Ögdülmiş ile akıbetin sembolü olan Ogdurmuş eserin diğer sembolik kişilikleri arasında 

yer almaktadır. Eserde doğru yasayı temsil ettiği belirtilen Kün-Toğdı yönetimin en üst 

seviyesinde tasvir edilmiş ve üç ayaklı bir taht üzerine yerleştirilmiştir.  Elde edilen bulgulara 

göre Yusuf Has Hacib eserinde bir hukuk devleti modeli belirlemiş ve hukukun üstünlüğü 

kuramına yer vermiştir.   

 

Anahtar Kelimeler: Töre, Kut, Adalet, Hukuk Devleti, Hukukun Üstünlüğü. 

 

 

 

 

mailto:aysegoren05@hotmail.com


59 

 

İSKİTLERa 

 

Bahtiyar AYDIN, Yüksek Lisans Öğrencisi 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, aydin.bahtiyar@std.izu.edu.tr  

 

ÖZET 

İskit coğrafyası, bugün sınırları kesin olarak bilinmemekle birlikte, doğuda Büyük Okyanus 

kıyılarından başlayıp, Doğu Avrupa’ya kadar uzanan geniş bir coğrafi alanı içerisine 

almaktadır. İskitler, tarihi süreç içerisinde Avrupa ve Asya arasında bağlantı kuran bir Bozkır 

İmparatorluğu olarak ortaya çıkmış ve yedi ayrı dilli bir konfederasyon şeklinde siyasi 

teşekküllerini devam ettirmişlerdir. Çar İskitler olarak adlandırılan göçebe savaşçı bir 

aristokrasi tarafından yönetilen İskitler İran’a, Anadolu, Suriye ve Filistin’e de hâkim olmuşlar 

ve Mısır’ı tehdit ederek Firavun Psammetih’i vergiye bağlamışlardır. İskit ülkesi, geniş 

otlaklara ve sulak alanlara sahip olması bakımından hayvancılık ve çiftçiliğin gelişmesine 

olanak tanımıştır. Ayrıca İskitler, yaşadıkları geniş coğrafi alan içerisinde madenlerden 

faydalanma ve bunlardan yeni ürünler elde etmeyi, altını işlemeyi bilen bir uygarlıktır. 

Bu çalışmanın amacı, İskit Konfederasyonu’nun yönetici aristokrat sınıfı olan Çar İskitlerin 

kökenlerinin incelenmesidir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi 

yoluyla gerçekleştirilmiş, kaynaklar incelenirken karşılaştırmalara yer verilerek bilgilerin 

geçerliliği ve güvenilirliği sağlanmaya çalışılmıştır. 

Elde edilen veriler ışığında İskitlerin kurucularının Türk kökenli oldukları, kültür, dil ve din 

bakımından zengin bir uygarlık oluşturdukları ifade edilebilir. Bu uygarlığın Kağan Madiyes 

döneminde Ön Asya’da hâkimiyetlerinin zirvesine çıktıkları, MÖ. 665’te Kuzey Azerbaycan’ı, 

MÖ.654’te Anadolu’yu aldıkları anlaşılmaktadır. İskitler, MÖ. 4 yy’da Trakya’yı da 

fethetmiştir.  Kağan Atey, yüz yaşına yaklaştığı bir sırada Makedonyalı Filip’le girdiği bir 

savaşta ölür. Filip’in oğlu Makedonyalı İskender döneminde İskitler, Helen dünyası için bir 

tehlike olmaktan çıkmışlardır. 

Yapılan çalışmadan İskitlerin ticari yönden gelişmiş bir yapılarının olduğu, askeri yönden savaş 

tekniklerini iyi kullanabilen sisteme sahip oldukları, kendilerine has bir yazı geliştirdikleri ve 

güçlü bir sanatsal ve kültürel alt yapıya sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 

  

Anahtar kelimeler: İskitler, Çar İskitler, İskit Coğrafyası 

 

 

 

 

 

 

                 
a Bu çalışma Doç. Dr. Beytullah Kaya’nın tez danışmanlığında yürütülen Bahtiyar Aydın’ın yüksek lisans tezinden 

üretilmiştir.  

mailto:aydin.bahtiyar@std.izu.edu.tr


60 

 

‘‘PESANTREN’’ 

THE FIRST TRADITIONAL ISLAMIC EDUCATION IN INDONESIA 

 

Balqis Almumtahanah, Graduate Student 

İstanbul Sabahattin Zaim University, balqis.almumtahanah018@gmail.com 

 

Beytullah KAYA 

 İstanbul Sabahattin Zaim University, beytullah.kaya@izu.edu.tr  

 

ABSTRACT 

Pesantren is the oldest and unique educational institution which has Indonesian chaeacteristic. 

The first stage of religious education in Indonesia begins with the teaching of Muslims in their 

own homes, the teaching of the Qur'an in small places of worship called langgar (neighborhood 

mosque), and religious knowledge about rhetoric and worship. Higher levels of religious 

education are provided in traditional religious education institutions called pesantren, which 

means ‘santri places'. There are terms other than pesantren which have the same characteristics, 

that is in Java known as pesantren, pondok or pondok pesantren, while in Aceh it is known as 

Dayah, rangkang or Muenasah and while in Minangkabau it is called surau. Pesantren in 

İndonesia has become a center of learning and da’wa. İt has played an important role in 

İndonesia because it is the oldest system of learning and education. Before the modern 

education was introduced by the Dutch, pesantren was the only educational institution available 

in İndonesia. Socially pesantren has played an important role in the spread of islam in indonesia. 

İt has become a means of formal socialisation through which İslamic belief, norms and values 

are trasnsmitted and inculcated through teaching. İt also constitutes a medium for developing 

islamic percepts and maintaining orthodoxy. In connection with the explanation above, this 

library research which aims  to describe the history of traditional Islamic education in Indonesia 

(pesantren) which has an important role in spreading Islam especially in Indonesia and its role 

in fighting for Indonesian independence against colonialism. The development of pesantren is 

an important indicator for the positive progress of Muslim cultural achievements, given the 

reality of education as seen in the long-standing pesantren phenomenon. Therefore the existence 

of pesantren is a reflection of the excellence of scientific, intellectual and cultural achievements 

that are able to control human behavior, so that humans act according to their nature. 

Keywords: Pesantren, Indonesia Education, History  
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YAZILI BELGELER IŞIĞINDA ANTİK MISIR- HURRİ SİYASİ İLİŞKİLERİa  

 

Bekir Gökoğlu, Yüksek Lisans Öğrencisi 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, bekir021992@gmail.com 

 

Dr. Suzan Akkuş Mutlu 

 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, suzan.akkus@nevsehir.edu.tr    

 

ÖZET 

M.Ö. 3. Binyılın sonlarında Mardin merkez olmak üzere Güney Doğu Anadolu Bölgesi ile 

Kuzey Mezopotamya’daki Musul ve Kerkük dolaylarında bulunan Hurriler’in dilinin Asya 

kökenli dillerden olduğu yapılan araştırmalarla ortaya koyulmuştur. Hurri devleti Mısır ile 

İlişkilerini Hurri-Mitanni kralı Tuşratta döneminde kurmuşlardır. Asur ve Babil kaynaklarında 

Hanigalbat Hitit vesikalarında Mitanni veya Hurri olarak geçen Hurri-Mitanni devleti’nin Mısır 

ile ilişkilerinde Mısır Firavunu olarak bulunanlar III.Amenofis ve IV.Amenofis’tir. Huri-

Mitanni kralı Tuşratta’nın Mısır Firavunu IV.Amenofis ile ilişkileri hakkında Amarna arşivinde 

bulunan mektuplardan bilgi edinmekteyiz. Bu mektupların muhtevası ise siyasi evlilikler 

yoluyla kurulan akrabalık ilişkileridir. Hurri kralı Tuşratta, Mısır Firavunu III.Amenofis’e 

kızını vererek onunla akrabalık bağı kurmuş ve Mısır’dan yüklü miktarda hediye ve altınlar 

almıştır. Tuşratta, Mısır Firavunların’a gönderdiği mektuplarda altın isterken Mısır 

bölgesindeki altının bol miktarda olduğunu ve kendisine altın göndermelerini istemiştir. Bu 

çalışmamızda yer vereceğimiz Hurri – Mısır ilişkilerinde önemli bir yer tutan Amarna 

mektuplarından bazıları EA 17, 19 ve EA23,26 no’lu mektuplar olarak sınıflandırılmıştır. Bu 

mektuplar Tuşratta tarafından Mısır Firavunları III.Amenofis ve IV.Amenofis’e gönderilmiştir. 

M.Ö. 2. Binyılın ortalarında Hurri- Mitanniler dönemin en güçlü devletlerinden biri iken Hitit 

kralı Şuppiluliuma’nın seferleriyle zayıflayarak güçlerini kaybetmişlerdir. Bundan sonrada 

Hitit devletlerinin vassalı olarak Asur devletine karşı tampon bir bölge olarak kullanılmıştır. 

Ege göçleri neticesinde ise Hitit İmparatorluğu ile birlikte tarih sahnesinden silinmişlerdir. 

 

Anahtar Kelimeler: Antik Mısır, Hurri - Mitanni, Tuşratta, IV.Amenofis, Siyasi Evilikler 
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ASUR DEVLETİ’NİN ANTİK MISIR İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ VE MISIR 

POLİTİKASI a  

 

Bekir Gökoğlu, Yüksek Lisans Öğrencisi 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, bekir021992@gmail.com 

 

Dr. Suzan Akkuş Mutlu 

 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, suzan.akkus@nevsehir.edu.tr    

 

ÖZET 

 

Asur tarihi 4 bölümde incelenmektedir. Bunlar Eski, Orta ve Yeni Asur Tarihi ile İmparatorluk 

Devri’dir. Orta ve Yeni Asur tarihinde Mısır ile ilişkiler fazladır. Orta Asur devletinin ortaya 

çıkmasıyla birlikte dönemin siyasi yapısı etkilenmiştir. Dönemin güçlü devletleri arasında yer 

alan Hitit, Mısır, Mitanni ve Babil devletlerinin kendi aralarındaki çıkar çatışmaları ve dış 

faktörlerin etkileri nedeniyle zayıflamaları, Asur için büyük avantaj olmuştur. Dönemin siyasi 

durumuna ışık tutan, Amarna Çağı olarak adlandırılan süreçte Mısır Tel-el Amarna şehrinde 

ele geçirilen mektuplardan ve Asurlu kralların yazıtlarından, Asur’un bölgesel bir güç olmaktan 

çıktığını ve büyük devletlerle eşit konuma geldiğini görmekteyiz. Asurlular MÖ 1365 ‘de Asur 

kralı Asur-uballit ile varlıklarını yeniden göstermeye başlayacaklardır. Asur-uballit, dönemin 

en güçlü devleti olan Mısır ile siyasi ilişkiler kurmuştur. Amarna arşivinde yer alan EA 15 ve 

EA 16 kodlu tabletler Asur kralının Mısır ile ilişkilerine ışık tutmaktadır. Yeni Asur döneminde 

ise III. Tiglat Pileser ile birlikte Asur devleti ordu da yeni ve modern çalışmalar yaparak 

ordusunun güçlenmesini sağlamış ve büyük bir İmparatorluk olma yolunda sağlam temeller 

atılmıştır. III. Tiglat Pileser ile Asur devleti Filistin kıyılarında hakimiyet kurarak Mısır ile sınır 

komşusu olmuştur. Bundan sonra ise Mısır üzerinde yoğunlaşmaya başlamışlardır. Mısır’ın 

ekonomik olarak yara almasını sağlamışlardır. Mısır ise Asur devletinin hakim olduğu 

bölgelerdeki halkı Asur devletine karşı isyana teşvik etmiş ve buradaki isyancılara yardım da 

bulunmuşlardır. Asarhaddon ve Asurbanipal döneminde ise Mısır üzerindeki baskı artırılmış ve 

Mısır üzerine seferler düzenlenmiştir. Asarhaddon döneminde Mısır üzerine üç sefer 

düzenlenmiş ancak bu seferlerden istenen sonuç alınamıştır. Asarhaddon’nun son Mısır 

seferinde hastalanıp ölmesi ile birlikte yerine geçen oğlu Asurbanipal babasının ölümüne sebep 

olan Mısır seferine ağırlık vermis ve Mısır’a karşı iki sefer düzenlenmiştir. Asurbanipal yapılan 

bu ilk seferde ordunun başında olmamış yerine Asur komutanları göndermiştir. Asurpanipal 

ikinci sefer sonucunda Mısır başkentini fethetmiş ve daha sonra burada kalmayarak Ninive’ye 

geri dönmüştür. Bu çalışmamızda Asur devletinin Mısır İlişkileri ve siyaseti ele almaya 

çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Yeni Asur, Orta Asur, Antik Mısır, Diplomatik İlişkiler, Amarna 

Mektupları. 
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FİLİSTİN-İSRAİL ÇATIŞMALARINDA ABDULLAH GALİB BERGUSİ’ NİN 

FİLİSTİN DİRENİŞİNDEKİ ROLÜNÜ OTOBİYOGRAFİ ESERLERİ ÜZERİNDEN 

İNCELEME 

 

Burcu Çakmak, Yüksek Lisans Öğrencisi 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, burcuucakmak@hotmail.com 

        

 

ÖZET 

 

Filistin Bölgesi’nde İsrail işgal güçlerine karşı birçok direniş başlatılmıştır. Bunlardan biri de 

İhvan-ı Müslimin’in kollarından olan Hamas’tır. Hamas’ın silahlı kanadına İzzeddin El-

Kassam Tugayları ismi verilmiştir. İsrail ve Filistin Kurtuluş Örgütü arasında imzalan Oslo 

barış süreci anlaşmalarından sonra Hamas, İsrail’e karşı silahlı eylemler gerçekleştirmiştir. Bu 

eylemlerde üyelerinden şehit düşenler, esir edilenler olmuştur. Esir edilenlerden biri de örgütün 

Kassam Tugayları Komutanlarından Abdullah Galib Bergusi’dir. İsrail tarafından 67 kez 

müebbet ve 5200 sene hapis cezasına çarptırılarak, İsrail tarihinde en uzun süre cezalandırılan 

kişi olmuştur. Bergusi, ülkemizde tek kişilik hücresinde kaleme aldığı Yoldaki Mühendis ve 

Yoldaki Mühendis II Yaşayan Şehit adlı otobiyografik eserleriyle tanınmıştır. Çalışmanın 

amacı; Kassam Tugay Komutanı Abdullah Galib Bergusi’nin, Filistin direnişindeki rolünü, 

Filistin Yönetimi ve İsrail’e bakış açısını, hapishane şartlarında gördüğü işkencelerin üzerinde 

bıraktığı psikolojik tesirleri kaleme aldığı otobiyografik eserleri üzerinden incelemektir. 

Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yoluyla yapılacaktır. Örneklem 

olarak Abdullah Galib Bergusi’nin Yoldaki Mühendis ve Yoldaki Mühendis II Yaşayan Şehit 

otobiyografik eserleri seçilmiştir. Kassam Tugayları Komutanlarından Bergusi’nin, örgüt 

içinde direnişi bizzat yürütenlerden olup, canlı şahit konumunda bulunması, Filistin direnişini 

açıklaması bakımından önemlidir. Filistin’in özgürleştirilmesi için verdiği mücadeleleri ele 

alırken Hamas’ın işleyişi ile ilgili çarpıcı bilgilere yer vermesinin yanında, İsrail 

hapishanelerinde yaşadıklarını da kaleme almış, İsrail’in işkence yöntemlerine de değinmiştir. 

Kızı Tala’nın mektubundaki “Sen Kimsin?” sorusu üzerine kaleme aldığı birinci otobiyografik 

eseri tüm Filistin halkına neden direnmeleri gerektiğini açıklar niteliktedir. Bergusi, eserlerini 

İsrail hapishanelerinde yazmasının bir diğer amacını: “Eğer direnişe silahla destek olamazsam; 

kalemim ve mürekkebim direniş ve mukavemet yolunda silahımdır” sözü ile açıklamıştır. İkinci 

otobiyografik eserinin giriş kısmında monologlara fazlaca yer vermesi, psikolojik baskının 

üzerinde bıraktığı tesirleri yansıtmakta, verdiği cevaplarla direnişine canlılık katmaktadır. 

Direnişin tutuklanmakla bitmeyeceğini göstermesi bakımından Bergusi, Filistin direniş 

tarihinde önemli bir yere sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: Filistin, İsrail Hapishane, Hamas, Kassam Tugayları, Abdullah Galib 

Bergusi. 
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İLK GÜN 2. PANEL ÖZETLERİ 

 

19.YY NİĞDE İLİ BOR KASABASI AHALİSİNİN MEŞÎHAT-I İSLÂMİYYE İLE 

İLİŞKİLERİ 

 

Betül Demirağ 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, b.demirag.b@gmail.com 

 

ÖZET 

17.yüzyılda Osmanlı Devleti idaresinde yaşanan değişimler 16.yüzyılda  sağlam temelleri atılan 

merkezi otoritenin ayrışmasına sebep olmuştu. Bu ayrışmalardan ilki toprak sisteminde ve taşra 

teşkilatının idaresinde nüvelenmişti.Zira 17.yüzyılın ortalarında uygulanmaya başlayan  İltizam 

sistemiyle  birlikte ayan gibi gruplar yönetimde kuvvetlenmiş ve  reaya ile ulema arasındaki 

anlaşmazlıklar ortaya çıkmıştı.Bu anlaşmazlıklar ise reaya arasında isyanlara sebep olmuştu.Bu 

isyanlarda  taşra ahalisi ve taşra idarecileri arasındaki eşit olmayan yükümlülükler idareyle arası 

iyi olan aşiretlerin toprağın işletilmesinde söz hakkı elde etmesine yol açmış bu da toprağın 

işletilmesinde aksaklıklara sebep olmuştu. Bu çeşit aksaklıklar ise taşra ahalisinin adli güvenini 

sarsmıştı. Yaşanan bu idari değişim sadece ekonomik ve içtimai sonuçlar 

doğurmamıştı.18.yy’da ulemanın idaresinin Kaza idarecilerinin elinden alınıp Meşihatı 

İslamiyeye verilmesi yaşanan bu menfi değişimleri daha da arttırmıştı.Bunun önüne geçilmek 

için 1839 Tanzimat fermanı ile başlayan idari yenileştirme çalışmaları sonrası 1840-1842-1844-

1856-1864-1870-1872-1874-1875-1876 yıllarında farklı idari  nizamnameler yayınlandı ise de 

2.Meşrutiyetin ilanına kadar taşra teşkilatı için temel muhteviyata haiz olan 1864 

Nizamnamesindeki yükümlülükler korunmaya çalışıldı. Zira 1864 Vilayet Nizamnamesi ile 

yabancı ve Gayrı-Müslimlere taşra idaresinde yargı ve meclis üyeliği hakkı tanınıyordu.Taşra 

ahalisi hakimlerin yargıda söz sahibi olduğu ve tebaanın önde gelenlerinin de üye ve şahid 

kabul edildiği bu mahkemelere danışmaktaydı.Bu süreçte mahkemelerin zabıtlarında da 

değişikliğe gidilmişti.Kadıların tuttukları Şer’iyye Sicilleri 1859-1874 ve 1879  Sicilliyatı 

Şer’iyye Nizamnameleri ile yeni bir düzenlemeye tabi tutuldu. Dolayısıyla 19.yy’dan itibaren 

taşra idaresi için Şer’iyye Sicilleri, Meşihatın aldığı kararların en geçerli hükümlerini ihtiva 

ediyordu.Bu çalışmanın amacı  ise 2381-19 numaralı Bor Şer’iyye Sicil Defteri(H.1314-

M.1897)nden yola çıkarak Niğde Sancağı Bor kasabasının 19.yy’a gelindiğinde şer’i idarede 

ne gibi değişimlere uğradığını ortaya koymak ve arşiv vesikalarıyla örneklendirmektir. İşbu 

belgeler incelendiğinde sicilde yer alan ilamların Nizamnamelere göre numaralı olarak kayda 

geçirildiği ve ilamların 54’ünün Hakim Hamdi tarafından hükme bağlandığı, 8 belgenin ise 

müftüye havale edildiği gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Nizamname, Meşihat, Taşra İdaresi. 

 

 

 

mailto:b.demirag.b@gmail.com


65 

 

BİR OSMANLI BİLİM TARİHÇİSİ; SALİH ZEKİ 

Büşra Altun, Yüksek Lisans Öğrenci 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, altun.busra@std.izu.edu.tr 

Doç. Beytullah Kaya 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, beytullah.kaya@izu.edu.tr 

 

ÖZET 

Salih Zeki, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yaşamış ve yaptığı çalışmalarla çağdaş 

bilimin Türkiye’de tanıtılmasında ve yayılmasında önemli katkılarda bulunmuş bir bilim 

insanıdır. Bilim tarihi açısından çok değerli konferanslar vermiş, eserler kaleme almıştır ki 

yazdığı ilk bilim tarihi çalışması, aynı zamanda bir Türk bilim adamının yurt dışında 

yayınladığı ilk bilim tarihi makalesi olma özelliği taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı; Türk ve 

İslam tarihi açısından büyük önem taşıyan Asar-ı Bakiye eseri üzerinden bilim tarihi konusunda 

yaptığı çalışmaları incelemektir. Dört cilt olarak hazırlanan eserin birinci ve ikinci cildi 1913 

tarihinde yayımlanmış, diğer iki cildi Salih Zeki hayattayken müsvedde olarak kalmıştır. 

Kitabın birinci cildinde trigonometriden, ikinci cildinde hesaptan, rakamlardan bahsetmiştir. 

Eser, ortaçağ İslam dünyasında matematiksel bilimlerin tarihini inceleyen bir kitaptır. Bu yapıt 

yazılırken çağdaş bir yöntem izlenmiştir. Batılı bilim tarihçilerinin eserlerinden yaralanarak, 

İslam öncesi dönemlerdeki ve özellikle Yunan ve Hintlilerde bilimsel çalışmalar tanıtılmıştır. 

Buradaki amacı; Müslüman bilginlerin matematik ve astronomiye yaptıkları katkıların 

boyutunu doğru biçimde belirleyebilmektir. Ortaçağ İslam Dönemi ve Osmanlı bilginlerinin 

eserlerini inceleyerek bunların bilime katkısını ortaya koymaya çalışmıştır. Salih Zeki birçok 

birinci ve ikinci elden kaynak kullanmış, alıntılara sıkça yer vermiştir. Böylece Müslüman Türk 

bilginlerin matematik ve astronomi alanlarındaki yüksek düzeylerini göstermek istemiştir. İki 

cildin de sonuna eklediği “zeyl” bölümlerinde, çalışmasında isimleri geçen ve eserlerinden 

faydalandığı bilim adamlarının tarih sırasına göre biyografilerine yer vermiştir. Eserde özgün 

matematik yorumları yapan Salih Zeki, konuyu herkesin anlayabileceği dil ve üslupla 

sunmuştur. Her iki cildin de başında “Muhteviyatının bazı kısımları Daru'I-Fünun-ı Osmani'de 

konferans suretinde verilmiştir” ibaresi yer almaktadır. Böylece Osmanlı’da bilim tarihi 

çalışmalarının Asar-ı Bakiye’nin basım tarihi olan 1913’ten önce, yine Salih Zeki tarafından 

başladığı görülmektedir. Bu belirlemeler ışığı altında; Salih Zeki, çağdaş anlamda hem bilim 

tarihi araştırmalarını başlatması açısından hem de bilim tarihi eğitimini başlatması açısından 

Türk bilim tarih yazıcılığında gerçek bir öncü olarak kabul edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Salih Zeki, Asar-ı Bakiye, Bilim Tarihi 
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19. YÜZYIL’DAKİ COĞRAFİ ŞEKİLLENME ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

                                                      

Elif Emir 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, elfemr13@gmail.com 

 

ÖZET 

19. yüzyıl sonlarında karşımıza çıkan jeopolitik kelimesi anlam olarak bir devletin coğrafi 

konumunun siyasetiyle olan ilişkisini ifade etmektedir. Anlamsal olarak yeni bir kelime 

olmayan jeopolitik kelimesi, devlet kavramı var olduğundan beri sınırların mevcudiyeti ve 

savaşların varlığıyla farklı şekillerde adlandırılmaktadır. Kendi zamanı içinde stratejik bir 

konuma sahip olan her devlet bir tehdit altındadır. Bu konumlara hakim olmak isteyen devletler 

kendi çıkarlarını korumak için planlar yapmaktadır. Uzun ya da kısa vadeli olarak yapılmış olan 

bu planlar tarihin ileri akması ve devletlerin konumsal önemlerinin yer değiştirmesi ile farklı 

bir veche kazanmakta ve hatta teori olarak anılmaya başlanmaktadır. Sınırları incelemeden önce 

sınırları değiştiren olaylar da önemlidir. 19. yüzyıl ise bizlere teorilerin hemen öncesi olan bir 

dünya sunmaktadır. Tarihsel süreçler birbirinden bağımsız değildir ve 19. yüzyıl da bu yüzyılı 

şekillendirecek olaylar ile başlamaktadır. Bu çalışma Coğrafi şekillenmeyi Coğrafi Keşifler, 

Fransız İhtilali ve Napolyon Bonapart açısından incelemeyi amaçlamaktadır. Çünkü bu olaylar 

günümüz coğrafi şekillenmesini oluşturan, milliyetçilik ve emperyalizm olgularının başlangıcı 

olarak kabul edilmektedir.  Bir başka deyişle bu iki akım son iki yüz yıldır dünya coğrafik 

şekillenmesinde en fazla katkıya sahiptir. Coğrafi keşifler sömürgeciliğe giden yolu o da 

emperyalizme giden yolu açmıştır. Fransız İhtilali bizi Milliyetçiliğe, Napolyon Bonapart’ın 

varlığı da bizi fikrin yayılmasına götürmektedir. Bu terimler ışığında coğrafyada değişimin 

nasıl olduğunun açıklanması amaçlanmaktadır. Bu dönemin sonunda karışık milletleri 

bünyesinde barındıran ülkelerin sonunun geldiğini ve ulus-devlet anlayışının ortaya çıktığını 

görürüz. Aynı zamanda ulus-devletlerin yanında birçok devletin bu bahaneyle nasıl 

sömürüldüğüne şahit oluruz. Ulus-devletlerin de emperyalizmin de var olmasının en temel 

sebebinin ekonomik sebepler olduğu sonucuna varabiliriz. 

Anahtar Kelimeler: Jeopolitik, 19.Yy, Coğrafya, Napolyon, Sömürgecilik  
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ANADOLU MİLLİYETÇİLİĞİNİN TARİH, VATAN VE MİLLET TASAVVURU 

ÜZERİNE BİR İNCELEME 

 

Emre Semiz 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, semiz_emre@hotmail.com 

 

 ÖZET  

Osmanlı imparatorluğunun çöküşünü önlemek üzere ortaya çıkan Osmanlıcılık, İslamcılık, 

Turancılık gibi fikir akımlarına tepki olarak doğan Anadoluculuk hareketi,  söz konusu bu 

akımların aksine kaybedilen toprakların geri istenildiği irredentist bir söylemden uzak, coğrafi 

sınırları belirli teritoryal bir milliyetçilik anlayışına sahiptir. Milli mücadele sonrasında 

Osmanlı imparatorluğu dağılmış ve Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Bu durumun sonucunda 

ise Türk aydının dikkati Anadolu ya çevrilmiştir. Bu çalışmanın amacı Anadolucu 

Milliyetçiliğin ortaya koyduğu Vatan, Millet ve Tarih tasavvurlarının değerlendirmektir. Bu 

değerlendirme sürecinde nitel araştırma yöntemleri ile doküman incelemesi yapılmıştır. 

Bununla birlikte Modern Türkiye‟de Siyasi Düşünce Ansiklopedisi ve Anadoluculuk 

hareketine dair muhtelif makalelerden faydalanılmıştır. Anadolucu hareket Üç Tarz-ı siyasetin 

içerisindeki mevcut fikri akımların gerek politik gerekse kimlik eksenindeki öngörülerinin 

Osmanlı devleti içerisindeki etnik ve dini birlikteliklerinin bozulmasına engel olamamasına 

karşılık, Anadolu coğrafyasını ve Anadolu insanını merkeze alan yeni bir vatan yeni bir millet 

ve yeni bir tarih anlayışı önerisinde bulunmuştur. Bu öneri toprak ve tarih ekseninde yeni bir 

milli kimlik anlayışı arz etmiştir. Buna göre Milli tarih anlayışımız Malazgirt savaşının 

kazanılması ile birlikte Anadolu’yu yurt edindiğimiz tarih olan 1071 yılından itibaren 

başlatılmış ve bu yeni tarih anlayışından sonra Anadolu’da diğer Türklerden ayrı bir Anadolu 

Türklüğü fikri gündeme getirilmiştir. Anadolucu hareket, Millet olabilmeyi aynı soya mensup 

ve aynı coğrafyada yaşayan insanların ortak bir maziye ve ortak bir kültüre sahip olmasında 

arar. 

Anahtar Kelimeler: Anadoluculuk Hareketi, Anadolucu Milliyetçilik, Teritoryal Milliyetçilik 
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SİYASETNAME VE NASİHATÜ’L MÜLÛK’DE İDEAL SULTANIN VASIFLARI VE 

KAMUYA ATANACAKLARDA ARANMASI GEREKEN NİTELİKLER 

 

Erbay Aydın, Yüksek Lisans Tarih ve Medeniyet Araştırmaları Öğrencisi 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, erbay.aydin@izu.edu.tr 

 

Doç. Dr. Beytullah Kaya 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, beytullah.kaya@izu.edu.tr 

 

 

ÖZET 

Müslümanlar daha Hicret’in ilk yıllarından itibaren devlet olgusu ve otoritesi ile tanışmışlardır. 

Sünni ve Şiiler arasındaki halifelik/imamet tartışması, İslam siyaset felsefesi ve teorisinin 

şekillenmesinde önemli bir etken olmuştur. Kimin halife seçileceği ve halifenin sahip olması 

gereken nitelikler konusunda yapılan tartışmalar, Müslümanların dini ve siyasi olarak 

parçalanmasına neden olmuştur. Müslümanlar arasında siyasi alanda yaşanan tartışmalar 

zamanla Selçuklu gibi Türk – İslam devletlerini de etkilemiştir.  Bu durum, başta sultan olmak 

üzere devlet başkanlarında ve onların atadığı kamu görevlilerinde olması gereken niteliklerin 

tartışılmasını ön plana çıkarmıştır. Tartışmalar daha çok devletin varlığı ile ilgili değil; sultan 

da dâhil olmak üzere yöneticilerde bulunması gereken nitelikler, atama ve azil gibi konular 

üzerinde olmuştur. Bu çalışmada; ideal sultanın vasıfları, sultanın kamu görevlilerini hangi 

esaslara göre ataması gerektiği, bu atamaların belli prensiplere göre mi yoksa sultan ve vezirin 

keyfi kararlarına göre mi yapıldığı ve devlet kademeleri arasında yükselmenin şartının sadakat 

mi yoksa liyakat mı olduğu konuları incelenmiştir. Bu bağlamda Türk-İslam siyaset geleneğinin 

oluşmasında önemli bir yere sahip olduğundan Nizamülmülk’ün ve Gazali’nin eserleri 

incelemeye tabi tutulmuştur. Siyasetname ve Nasihatü’l Mülûk’den hareketle önce sultanlık da 

dâhil olmak üzere makamlar, bu makamlara atanan görevliler ve bu görevlilerde aranması 

gereken nitelikler incelenmiştir. Gerek Nizamülmülk’e ve gerekse Gazali’ye göre sultanın en 

temel ve önemli görevi adaleti sağlamaktır. Sultanın bunu yapabilmesi için başta vezir olmak 

üzere tüm kamu çalışanlarını adalet ve liyakat esasına göre ataması gerekmektedir. Türk-İslam 

siyaset düşüncesi, daire-i adalet kavramı etrafında şekillenmiştir. Kutadgu Bilig’den itibaren 

birçok siyasetnamede yer alan  daire-i adalet, Türk-İslam devlet anlayışının temelini 

oluşturmuştur. Sultanların güç ve keyfiliklerinin sınırlandırılmasında; onların akıllarına, 

kalplerine ve inanç dünyalarına hitap eden siyasetname ve nasihatnameler bir ölçüde etkili 

olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: İdeal sultan, Daire-i adalet, Siyasetname, Nasihatü’l Mülûk ve Liyakat 
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İKİNCİ GÜN 1. PANEL ÖZETLERİ 

 

OSMANLI'DAN CUMHURİYET'E BALKANLARDA MUHACİR SORUNU 

 

Feyime Yıldırım 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, fehime.2009@hotmail.com 

 

Doç. Dr. Beytullah Kaya 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Beytullah.kaya@izu.edu.tr 

________________________________________________________________________ 

 

ÖZET 

 

Osmanlı Devleti'nin 19.yüzyılda en önemli göç hareketleriden biri, Balkanlardan Anadolu'ya 

doğru gerçekleşen göç hareketleridir. Bu göç hareketlerinin meydana gelmesinde Osmanlı 

Devleti'nin 93 harbi ve Balkan Savaşlarında aldığı yenilgiler etkili olmuştur. Fransız İhtilali'nin 

etkileriyle gelişen milliyetçilik hareketleri ve Rusya'nın uygulamaya çalıştığı Panslavizm 

politikası Balkan topraklarındaki huzur ve güven ortamını sarsmıştır. Rusya'nın Balkanlarda, 

çoğunlukla Türk'lerin ve Müslümanların yaşadıkları bölgeleri işgal altına almasıyla birlikte 

büyükkalabalıklar ve gruplar halinde Anadolu'ya göç hareketleri başlamıştır. Bu göç dalgası ile 

gelenmuhacirlerin ilk toplanma merkezi İstanbul olmuştur. İstanbul'a gelen muhacirler 

yerleşme vebarınma gibi sorunlarla karşılaşmıştır. Muhacirlerin bir kısmı için Padişah sarayın 

kapılarınıaçmış onları misafir etmiştir. Muhacirlerin büyük bir kısmı sokaklarda kalmış, artık 

sokaklara dahi sığmayan göçmenler Anadolu'nun farklı yerlerine yerleştirilmeye çalışılmıştır. 

Bu çalışmada Balkanlardan Anadolu'ya yapılan göçlerin sebepleri, bu göçler sırasında yaşanan 

olaylar, göç sırasında ki hayatını kaybedenler ve geride kalanların Anadolu'ya nasıl 

yerleştirildikleri araştırılmıştır. Bu göçler esnasında en fazla ölümler 93 Harbi yılında olmuşken 

bunu Balkan Savaşları sırasında gerçekleşen göçlerdeki ölümler takip etmiştir. Büyük bir göç 

dalgası ile İstanbul'a gelen göçmenler barınma sorunu ile karşılaşınca iki üç yıl gibi uzun bir 

süre İstanbul sokaklarında yaşamak zorunda kalmışlar ve daha sonra Anadolu'ya iskan 

edilmişlerdir. Özellikle 93 Harbi sonrası gelen göçmenlerin çoğu Bursa'ya yerleştirilmiş, diğer 

göçmenler ise İzmir, Edirne , Adana, Karasi, Gelibolu, Ayvalık, Edremit gibi 

Anadolu'nun birçok farklı yerlerine yerleştirilmiştir. Yapılan bu çalışmada 93 Harbi'nin 1912 

sonbaharında başlamasıyla birlikte göç eden muhacirlerin Balkanlara has soğuk kış şartları ve 

yağmurun etkisiyle göçler esnasında çok fazla sıkıntı çektikleri ve birçoğunun yollarda 

hastalanarak hayatlarını kaybettikleri, ayrıca İstanbul'a ulaşabilenlerin ise aşırı izdiham 

yüzünden sağlıklı bir ortamda barınamadıkları, hastalık ve yetersiz beslenmeden dolayı yine 

bir çoğunun hayatlarını kaybettikleri geride kalanların ise Anadolu'nun çeşitli kentlerine 

yerleştirildikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Muhacir, Balkanlar, 93 Harbi, Osmanlı Devleti 
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15. YÜZYIL OSMALI’DA MEYDANA GELEN ARNAVUT İSYANLARI VE 

İSKENDER BEY’İN (SCANDERBEG) BU İSYANLARDAKİ ROLÜ 

 

Haluk Başaran, Lisansüstü Öğrencisi 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, halukbasaran92@gmail.com 

 

ÖZET 

XV. yüzyıl Osmanlı tarihi içerisinde İskender Bey isyanı önemli bir yere sahiptir.  Osmanlı 

devleti tarafından yetiştirilen, Arnavut senyörlerinden Yuvan Kastriota’nın oğlu olan İskender 

Bey, Osmanlı Devletine intisabından itibaren devletin lehine faaliyetlerde bulunmuş fakat daha 

sonra Niş muharebesinde Osmanlı Devletini terk ederek Arnavutluk’ta 25 yıl sürecek bir isyan 

başlatmıştır. XV. yüzyılda başlayan İskender Bey isyanı Osmanlı Devletinin Balkan 

politikasını ve fütuhat hareketlerini dönem içerisinde etkileyen en önemli unsurlardan biri 

olmuştur. İsyan her ne kadar başlarda küçük çaplı görünse de Osmanlı tarafından mahiyeti daha 

sonradan anlaşılmış ve Osmanlı tüm imkânları ile isyanın önüne geçmeye çalışmıştır. İskender 

Bey isyanının nedenleri yapılan araştırmalar tarafından siyasi bir temele dayandırılsa da, 

aslında siyasi temellerinin yanında ekonomik ve dini nedenlerin de yattığı görülmektedir. Bu 

sebeple isyanın incelenmesi Osmanlı Devletinin Balkanlarda oluşturduğu kurum ve 

müesseslerde ki zafiyetin de anlaşılması üzerine bizlere fikir sunacaktır. İskender Bey ile ilgili 

araştırmalarda başlıca kaynaklar arşiv belgeleri, mühimme ve tahrir defterleridir. Bunlar 

arasında H.835 tarihli ‘’Suret-i Deftre-i Sancak-i Arnavid’’ önemli bir yer tutmaktadır. Halil 

İnalcık ve İsmail Hakkı Uzunçarşılı gibi isimler de çalışmalarında meselenin önemine 

değinmişlerdir. XVI.yy’da İskender Bey’in çağdaşı Marin Barletti’nin ‘’Historia e 

Skenderbeut’’ adlı eseri, bunun yanında Zinkeisen, Hammer, Lamartine, Jorga gibi batılı 

araştırmacılarda İskender Bey isyanını çeşitli perspektiflerden ele almışlardır. Bu çalışmanın 

amacı yapılan araştırmalar ve belgelerden hareket ile isyanın sebeplerini, gelişimini, sonuçlarını 

ve Osmanlı üzerindeki etkilerini incelemektir.  Bu bağlamda çalışmada nitel araştırma 

yöntemleri ile doküman incelemesi yapılmış, muhtelif eser ve makalelerden yararlanılmıştır. 

Çalışmada Balkanlar ve Arnavutluk’un Osmanlı açısından önemi, Osmanlı’nın bölgedeki 

hâkimiyetini etkileyen faktörler ve İskender Bey’in sadakatini yitirmesindeki sebepler üzerinde 

durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Arnavut İsyanları, Balkanlar, İskender Bey, Osmanlı Devleti 
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WALLERSTEİN’İN DÜNYA SİSTEMLERİ ANALİZİ PERSPEKTİFİNDE 

TÜRKİYE’NİN KÜRESEL DÜZENDEKİ KONUMU 

 

Hatice Gündüz, Yüksek Lisans Öğrencisi 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, gunduz.hatice@sdt.izu.edu.tr    

 

ÖZET 

Immanuel Walllerstein, 20. Yüzyılın önemli  toplumcu teorisyenlerinden biri olarak sosyoloji, 

iktisat tarihi, bilgi felsefesi ve sosyoloji alanlarında eserler vermiştir. Akademik kariyerinin ilk 

döneminde Afrika’yı ve Afrika ülkelerindeki bağımsızlık mücadelelerini incelemiş, 20. 

yüzyılda Afrika’daki değişimleri anlama çabası, onu 16. Yüzyıldaki gelişmeleri araştırmaya 

yönelmiştir. Bu araştırmaları sonucunda 16. yüzyılda kapitalizmin doğuşu ile birlikte modern 

dünya-sistemin ortaya çıktığını ve ilerleyen zamanda çağdaşları olan diğer dünya-sistemlerini 

yenerek tüm dünyaya hakim olduğu tezini ortaya koymuştur. Dünya-sistemleri analizi 

1970’lerin başında, bu şekilde, yeni bir perspektif olarak doğmuştur. Wallerstein, disiplinlerin 

dünyanın anlaşılmasına yardım etmenin aksine engel olan şeyler olduğunu ileri sürmüş, 

bütünsel bir tarihsel sosyal bilim önerisinde bulunmuştur. Dünya sistemleri analizini, modern 

dünya-sistemin tarihini ve mekanizmalarını tarif etmek için, bir yöntem ve bakış açısı olarak 

kullanmıştır. Dünya-sistemleri analizi, önerdiği merkez-çevre modeliyle, dünyadaki bütün 

ekonomilerin ve toplumların birbirleri ile ilişkili olduğunu, fakat bu ilişkinin eşitler arasında bir 

ticaret olmadığını, “merkez” olarak adlandırılan güçlü ekonomilerin, “çevre” olarak 

adlandırılan zayıf ekonomilerden artı-değer aktarımı yaptıklarını iddia etmektedir. Merkez ve 

çevre arasında ikisinden de özellikler taşıyan yarı-çevre ekonomiler de yer almaktadır. Bu 

çalışmada, dünya-sistemleri analizi perspektifinde tarihsel planda Osmanlı İmparatorluğu’nun 

ve günümüzde onun devamı olan Türkiye Cumhuriyeti’nin küresel dünya sistemindeki konumu 

incelenmiştir. Wallerstein’in analizinin parametreleri dışında kalan din ve değerler referansıyla, 

Türkiye’nin uluslararası arenada Filistin, Suriyeli mülteciler, Kıbrıs sorunu, Afrika’nın 

kalkınması gibi meseleleri gündeme getirmesinin saikleri araştırılmıştır. Türkiye’nin BM’de 

dile getirdiği “Dünya beşten büyüktür” savının, Wallerstein’in 19. Yüzyılda  gelişen disiplinler 

olarak tarih, sosyoloji, iktisat ve siyaset biliminin sadece Fransa, Büyük Britanya, Birleşik 

Devletler, Almanya ve İtalya üzerinde  incelemelerde bulunduğuna  yönelik eleştirisi ile 

paralellik gösterdiği tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Wallerstein, Dünya-Sistemleri Analizi, Kapitalizm, Türkiye 
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İBN-İ HALDUN’UN MUKADDİMESİ’NDE İKTİSAT KAVRAMI 

 

Meliha Aydınlı 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, melihaydinli@hotmail.com 

 

ÖZET 

İbn-i Haldun, İslam düşünce hayatının orijinal fikirleriyle adından sıkça söz ettiren gerek Doğu 

ve gerekse Batı’da tanınan düşünce adamlarından biridir. Eserleri, 14. asrın çetin yaşam 

koşulları içerisinde Arabistan’dan başlayıp, Endülüs, Fas, Tunus ve Mısır gibi geniş bir 

medeniyet coğrafyasında süregelen yaşamın 45 yaşına kadar gözlemlerinden ve Afrika’da 

kabileler arasında bizzat yaşayarak  tecrübe ettiği derin birikimlerinden oluşmaktadır ve İbn-i 

Haldun bunu, uzun süre münzevi bir hayata kendini kapatarak kaleme almıştır. Kitabü’l-İber  

adıyla 7 ciltten ve 3 bölümden müteşekkil kitabı; eserinin önsöz ve girişinden oluşan birinci 

cildinin, kitabın aslından daha büyük yankı uyandırmış olması nedeniyle, zamanla 

“Mukaddime” şeklinde başlı başına bir eser olarak kabul edilmesine yol açmış, bu anlamda 

birçok ilim adamına rehber olmuştur. Mukaddime, konu başlıkları itibariyle  tarih, tarih 

felsefesi, sosyoloji, hukuk sosyolojisi ve sosyal antropoloji ağırlıklı bir eserdir. Mukaddime'nin 

birinci  bölümü, genel sosyolojiyi; ikinci ve üçüncü bölümler, siyaset sosyolojisini; dördüncü 

bölüm, şehir sosyolojisini; beşinci  bölüm iktisat sosyolojisini; altıncı  bölüm ahlâk 

sosyolojisini içine alır. İbn-i Haldun, Mukaddime'sinde kendisine kadar hiç kimsenin üzerinde 

araştırma yapmayı düşünmediği yeni bir alanı ve bu alana ait özel meseleleri ele almış, yeni bir 

ilim kurmak istemiş ve bu bilime "umran ilmi" (İlmü'l Umrân) adını vermiştir. Sosyolojinin 

kurucusu olarak kabul edilen İbn-i Haldun, eğitim, ve tarih felsefesi ile; umran, asabiyet, 

hadravilik (medeniyet) ve bedavet gibi önemli kavramları literatüre kazandırarak kendinden 

sonraki çalışmalara önemli bir kaynak olmuştur. İbn-i Haldun’un diğer eserleri: Şifâu's-Sâilli-

Tehzîbi'l-Mesâil, Et-Tâ'rif, Lubâb'ul-Muhassal fî Usûli'd-Dîn, Kaside-i Bürde şerhi; İbn  Rüşd 

felsefesi hakkında bir risale, mantığa dair bir risale, hesap hakkında bir risale, Merakeş 

sultanına yazılan bir risale, şiire dair bir risaledir. İktisadi yapılanma ve kalkınma üstüne 

kendinden öncekilerde buna dair bir kavram olmadığı iddiasında olan İbn-i Haldun’un buna 

dair görüş ve düşünceleri “Mukaddime” çerçevesinde burada tüm yönleriyle işlenecektir. 

Anahtar kelimeler: İbn-i Haldun, Mukaddime,  İktisat. 
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HÜSN Ü AŞK’TA OLAĞANÜSTÜ ŞAHISLAR VARLIKLAR MEKÂNLAR 

 

Müzeyyen Melike ESİN 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 

 

 

ÖZET 

Şeyh Galib’in, 1872 yılında bir iddia sonucu altı ayda kaleme aldığı, 2041 beyitlik tasavvufi 

altyapıya sahip divan edebiyatının önemli eserlerinden Hüsn ü Aşk mesnevîsinde 

olağanüstülük gösteren şahıslar, varlıklar ve mekânların incelenmesi tezin amacını oluşturur. 

Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan’ın Şeyh Galib-Hüsn ü Aşk; Metin, Düz Yazıya Çeviri, Notlar 

ve Açıklamalar adlı kitabındaki çeviri ve açıklamalı notlar temel alınarak eser tetkik 

edilmektedir. Eserin olay örgüsü; olağanüstü dinî şahsiyetler ve varlıklar, tarihi şahsiyetler, 

ünlü edebî eser kahramanları, mitolojik şahıslar, varlıklar, mekânların tahlili yapılarak detaylı 

incelenmeye çalışılmaktadır. Bu çalışma için kaynakça oluşturulurken, araştırma konuları dini 

kavramlar üzerinden analiz yöntemi kullanılarak çalışılmaktadır. Tezin özgün değeri, bütün 

olağanüstü unsurların köklerinin tespit edilmesi sonucu hikâyede kurulmuş olan gerçeküstü 

atmosferlerin belirlenmesi, bu çalışmanın önemli bir unsuru haline getirilmesi ile 

sağlanacaktır. Eserde geçen motiflerin metaforik altyapılarının ortaya çıkarılması tez 

konusunun bir diğer önemini oluşturur. Eserde geçen olağanüstü özellik gösteren motiflerin 

analizi dünya halk edebiyatları araştırmacısı Stith Thompson’ın Motif-İndex of Folk Literature 

adlı eseri üzerinden yapılmaktadır. Tez çalışmasının sonunda; Şeyh Galib’in mensubu 

bulunduğu Sebk-i Hindi akımını eserinde olağanüstü şahıslar, varlıklar ve mekânlar 

çerçevesinde nasıl kullanılmış olduğu ayrıca; insanın doğumdan ölüme kadar geçen yaşam 

serüveninde kâmil insan olabilme yolunda çeşitli imtihanlara tabi eserde bilinç-bilinçdışı âlem 

arasındaki ilişki hangi sembolik motifler üzerinden anlatılmak istenmektedir gibi kavramsal 

sorulara cevap bulunmuş olunacaktır.  

Anahtar kelimeler: Şeyh Galib, Olağanüstü, İmgeler. 
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İKİNCİ GÜN 2. PANEL ÖZETLERİ 

 

DİVAN ŞİİRİNDE MEKANLA İLGİLİ TÜRLER 

 

Yılmaz FARAŞOĞLU, Doktora Öğrencisi 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 

 

Öğrt. Üyesi Bünyamin AYÇİÇEĞİ 

ÖZET 

Divan şiiri veya diğer adıyla Klasik Türk Şiiri, mekân açısından oldukça zengin bir çeşitliliğe 

sahiptir. Osmanlı klâsik şiirini meydana getiren şairlerin en göze çarpan özelliği, çevresinde 

gördüğü ve kullandığı her unsuru şiirlerine malzeme yapmış olmalarıdır. Divan şiirinde 

iğneden ipliğe kadar aklınıza gelebilecek her unsuru, özelliklerine göre, değişik bir hayâlin 

içinde görmeniz mümkündür. Bunun yanında diğer dikkati çeken bir konu da çevremizi 

yaşanılır yapan, huzurlu ve çekici kılan tabiat güzelliklerinin ve bunların yanında insan 

tarafından inşa edilen ve içinde yaşamın sürdüğü şehir, belde, ev, köprü, hamam, iskele vb. 

gibi mekanların da bu şiire malzeme olmasıdır. Çalışmamızın konusunu divan edebiyatında 

zaman içinde oluşmuş bu zengin tür çeşitliliği içinde mekanı konu edinen aşağıdaki türler 

oluşturmaktadır: belde-nâme (bilâdiyye), iskele-nâme (sâhil-nâme), menâsik-i hacc (menâzil-

i hacc), menzil-nâme, mesâir-nâme, sûkıyye, şehrengîz. Bunların dışında doğrudan yerleşim 

yerlerini konu edinmeyen manzum eserler içinde mekâna dair unsurlar barındıran dâriyye 

(kasriyye), miyâhiyye, hammâm-nâme, dergâh-nâme (hângâh-nâme), şehir şiirleri ile ülke, 

nehir, dağ ve yaylalara yazılan şiir ve şiir türlerine de temas edilecektir. Bu çalışmanın asıl 

hedefi divan şairlerinin mekanları nasıl algıladığını ve bu algıyı mekanlarla nasıl 

bütünleştirdiğini tespit etmeye çalışmaktır. Bu çalışmamız vesilesiyle ilk defa divan 

edebiyatında mekanlar ile ilgili türler bir araya getirilerek divan edebiyatında mekan algısı 

anlamlandırılmaya çalışılacak, şairlerin mekanları nasıl ele aldıkları tespit edilmeye ve bazı 

çıkarımlarda bulunulmaya çalışılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Divan, şiir, mekan, tür 
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İRAN İSLAM DEVRİMİ ÖNCESİ ve SONRASI SİNEMA FİLMLERİNDE 

TOPLUMSAL YAPI 

 

Yasemin Yenitürk 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, y_yeniturk@hotmail.com 

 

 

ÖZET 

Pers İmparatorluğu’ndan günümüze kadar gelen süreçte köklü kültürünü korumuş olan İran’da 

kültürel gelişmeler siyasi olaylar ile paralel olarak ele alınmıştır. Edebiyat ve sanat ülkenin 

geçirdiği siyasi dönemeçler göz önüne alınarak bir sınıflandırmaya tabi tutulmuş ve 

incelenmiştir. En güçlü ifade ve gösterge aracı olan sinema, İran’da Muzaffereddin Şah 

döneminde tanınmış ve hem siyaseti belirleyen hem de siyaset tarafından belirlenen bir kurum 

olmuştur. Bu makalenin amacı İran’da İslam Devrimi öncesi ve sonrasında yaşanan olayları, 

olayların toplum üzerindeki etkilerini ve toplumsal yapıdaki kırılmalar ile değişimleri 

sinemasal bir dil üzerinden incelemektir. Bu inceleme için İslam Devrimi öncesi ve sonrası 

kendi içinde dönemlere ayrılmış ve o dönemleri en iyi şekilde yansıtan filmler seçilip, 

irdelenmiştir. Bu filmler ile yasaklar üzerinden toplumun geçirdiği aşamalar, İslam’da tasvir 

konusunun sinemadaki izdüşümü ve kadının sinemadaki yeri gösterilmiştir.  Bu çalışma ile 

üzerinde durulan husus İran sinemasının, halkın yaşantısı ve kültüründeki değişikleri ve siyasal 

dönüşümleri olduğu gibi okuyabileceğimiz bir sahne yaratması ve Batı’nın icadı olan bu sanatı 

kendi dilini oluşturarak kullanmasıdır. Ele alınan ve incelenen filmler bize İran’daki toplumsal 

ve siyasal değişimleri bir projeksiyon cihazı gibi sunmuştur. Dünya ülkelerinden tecrit edilmek 

istenen İran için dünya ile yeniden irtibat kurmayı sağlamanın en kestirme yolu olan sinema, 

İran’ın kendini oluşturduğu sinematografik bir dil ile dünyaya tanıttığı mecradır. 

Anahtar Kelimeler: İran, Devrim, Sinema 
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CUMHURİYET DÖNEMİ TEKSTİL SANAYİNİN GELİŞİMİ    

                                                                                                       

Saliha Şenyiğit                                                                                                                     

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, saliha85saliha@gmail.com 

Doç. Dr. Beytullah Kaya                                                                                                          

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, beytullah.kaya@izu.edu.tr 

___________________________________________________________________________                                                                                      

 

ÖZET 

Tekstilin tarihi Anadolu’da çok eski zamanlara kadar uzanmaktadır. Türklerin Anadolu’ya 

gelmesiyle dokumacılık daha da gelişmiştir. Selçuklu ve Osmanlı devletinde dokumacılık, 

sanayinin en önemli sektörü haline gelmiştir. Üretimi yapılan tekstil malzemeleri iç pazar 

ihtiyacını karşıladığı gibi ülke dışına da ihracatı yapılmıştır.  18. Yüzyılda Avrupa’daki sanayi 

alanındaki gelişmeler sonucunda Osmanlı devleti sanayisi gerilemeye başlamış ve 19. Yüzyılda 

çöküntüye uğramıştır. Cumhuriyet Dönemi’nde ise çöken ekonominin kalkınması için bazı 

atılımlar başlatılmış ve uygulanabilmesi için kolaylaştırıcı kanunlar çıkarılmıştır.  Ekonomik 

kalkınma için en uygun yöntemin sanayileşmeyle olacağı ön görülmüş ve sanayileşme alanında 

çalışmalar başlamıştır. Sanayileşme sürecinde önde gelen sanayi sektörü tekstil sanayi 

olmuştur. Bu konuda yabancı devletlerden kredi ve uygulamada destek alınmış ve tekstil 

sanayinin yönetici kurumu olarak Sümerbank kurulmuştur. Sümerbank Osmanlı’dan kalan 

birkaç fabrikayla çalışmalarına başlamış ve yeni fabrikaların kurulumunu başlatmıştır.       Bu 

çalışmanın amacı Cumhuriyet Dönemi tekstil sanayii alanındaki çalışmaları incelemektir. 

Tekstil sanayinin gelişmesi için Sümerbank çatısı altında Kayseri Bez Fabrikası, Nazilli Basma 

Fabrikası, Ereğli Bez Fabrikası, Bursa Merinos Fabrikası, Malatya Bez ve İplik Fabrikaları 

kurulmuştur. Kurulan bu fabrikalar tekstil sanayiinin ilerlemesinde öncü rol oynamışlardır. 

Birçok kişiye iş imkânı sağlanmış ve milli ekonominin gelişmesine katkı sağlanmıştır. Ayrıca 

Sümerbank’ın sosyo-kültürel alanda da etkileri olmuştur. Fabrikalarda çalışan işçilerin çalışma 

dışındaki zamanlarda kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunulmuş böylelikle oluşturulmak 

istenen modern Türkiye için örnek teşkil edecek insan toplulukları ortaya çıkmıştır.   

Anahtar kelimeler: Tekstil, tekstil sanayi, sanayileşme, Sümerbank 
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OSMANLI'DA MODERN OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ 

 

Nilüfer Oltu, Yüksek Lisans Öğrencisi 

  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, niluferoltu.29@gmail.com 

Doç. Dr. Beytullah Kaya 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, beytullah.kaya@izu.edu.tr 

 

 

ÖZET 

Bir ülkenin, tarihin belli aşamalarında, Avrupa ülkelerinde ki siyasal ve sosyal alanlardaki 

gelişme ve uygulamaları, gerek taklit ederek, gerekse bunları özümseyerek almalarına 

Modernleşme (Batılılaşma) denir. Osmanlı Devletinde, 1700'lü yılların sonlarına doğru, ilk kez 

eski sistem ve uygulamaların, dönemin ihtiyaçlarını  karşılamadığı düşünülmüş, devrin 

ihtiyaçları doğrultusunda bir dizi reform hareketlerinin gerekliliği gündeme getirilmiştir. Bu 

süreçten sonra aşama aşama ilerleyen modernleşme süreci, devletin sona ermesine kadar devam 

etmiştir. Osmanlı İmparatorluğunda modernleşme ve yenileşme diye nitelendirdiğimiz, kadim 

gelenekten sıyrılıp, Avrupai tarzda yapılan düzenlemelerin hayata geçirilmesi, öncelikli olarak 

askeri alanda başlamış, daha sonra ise devletin diğer bölümlerine sirayet etmiştir. Ancak bu 

süreç uzun bir zaman dilimini kaplamış, bu süreç içerisinde toplumda  ikilik meydana çıkmış, 

yapılan reformlara  ciddi bir direnç, bazen de reformlara karşı ayaklanmalar baş göstermiştir. 

Köklü değişiklikler yapmak isteyen pek çok ülkede olduğu gibi yapılan bu reformların hayata 

geçirilmesi Osmanlı Devlet'inde de sancılı bir süreç olmuştur. Osmanlı Devleti'nde, bilim, 

kültür, sanat, teknolojik gelişmeler ve benzeri hususlarda Batı ile uyum sağlama ihtiyacı, askeri 

alandan sonra mevcut eğitim sisteminin de sorgulanmasına yol açmıştır. Bu doğrultuda 

Osmanlı devletinde örgün eğitim veren üç temel kurum olan, Sıbyan mektepleri, medreseler ve 

yüksek öğretim diye nitelendirdiğimiz Enderun mekteplerinde, kadim eğitim anlayışından 

farklı olarak, batılı tarzda bazı eğitim yöntem ve teknikleri uygulamaya konulmuştur. Bu 

çalışmada, Osmanlı Devlet'inde Sıbyan mekteplerinde yaşanan değişim ve dönüşümler 

incelenmiş, bu kurumlarda uygulanan eski eğitim anlayışı, ağırlıklı olarak da modernleşme ile 

birlikte hayata geçirilen yeni yöntem ve tekniklerin ana hatlarıyla ortaya konulması ve okul 

öncesi eğitimle ilgili yapılan düzenlemeler değerlendirilmiştir.    

Anahtar kelimeler: Okul öncesi, Osmanlı, Eğitim, Sıbyan, Mektep,  
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KONUSUNU TARİHTEN ALAN TÜRK FİLMLERİNDE MEDENİYET ALGISININ 

İŞLENİŞ BİÇİMİ 

 

Nihal Pakırdaşı 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, nihalsenguler@gmail.com 

 

Doç. Doktor Beytullah KAYA 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, beytullah.kaya@izu.edu.tr  

 

ÖZET 

Görsel ve işitsel araçları birlikte kullanma imkanına sahip olan sinemanın, bireyi, 

toplumu/toplumları etkileme, değiştirme ve dönüştürme gücü, diğer sanat dallarına nazaran 

daha fazladır. Dünyanın en önemli ticaret faaliyet alanlarına sahip olan sinema aynı zamanda 

kültür alanında da önemli bir etkiye sahiptir. İcadından bu yana özellikle teknolojinin 

gelişmesiyle kültürler arası iletişimi sağlamada çok etkili bir dil olan sinema; her milletin 

kendine ait kültürel kodlarını da bünyesinde taşımaktadır. İnsanların genellikle eğlence aracı 

olarak gördükleri sinema aynı zamanda küreselleşmenin en önemli faktörlerinden birisidir. 

Dünyanın küçük bir köy haline geldiği günümüzde küreselleşmenin olumlu yanlarının yanında; 

yerel ve ulusal değerlerin kaybolması, tek tipleşme ve tek seslilik gibi olumsuz yanları da 

mevcuttur; ve yadsınmayacak kadar dikkate değerdir. Dünyanın dört bir yanına eş zamanlı 

olarak gösterime sokulan sinema yapımları, kurmaya çalıştıkları hakikati tarihin hiçbir 

döneminde rastlanılmayan bir kolaylıkla geniş topluluklara iletirken; hikayelerini ideolojik bir 

araç haline de getirebilmektedirler. Beyaz perdeden yansıyan görüntüler seyircilerin 

bilinçlerinde oluşturdukları gerçeklik algısını yönetirken; gösterilen dünya ne kadar gerçekdışı 

olursa olsun seyirci artık o görüntüleri gerçekmiş gibi değerlendirebilmektedir. Özellikle bir 

millete ait varoluş kodlarının en rahat bir şekilde işlenildiği tarih konulu sinema filmleri bu 

araca hizmet eden gösterimlerdir. Buradan hareketle, Türk filmlerden yola çıkılarak yapılacak 

olan bu çalışmada; filmlerdeki medeniyet algısının işleniş biçimi din, dil, kıyafet, kültür 

enstrümanları üzerinden değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Makalede “1950-2000” yılları 

arasında çekilen, konusunu “tarihten” alan belli başlı Türk filmleri incelenecektir. Bu dönem 

Türk sinema yapımlarının, milletin kendine ait kültür ve medeniyet argümanlarını gerçekten 

uzak sunmaya çalıştığı, bazı dini ve milli değerlerin gerçeği yansıtmayacak şekilde işlendiği, 

filmlerde kullanılan kıyafetlerin dönemin gerçeklerine tam anlamıyla uymadığı bulgularına 

ulaşılmıştır. Yapılan araştırmadan, incelenen döneme ait filmlerin tarihsel gerçekliği yeterince 

aktaramadığı sonucuna varılabilir.  
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ETKİSİNİN İNCELENMESİa 
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ÖZET 

Bu çalışmada bilinçli farkındalık kavramının alt boyutlarının somatizasyon üzerindeki 

yordayıcı etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemi 25-34 (27.14±2.44) yaş 

aralığında 93 kadın (%58), 67 erkek (%42) olmak üzere toplam 160 katılımcıdan oluşmaktadır. 

Katılımcılara Beş Boyutlu Bilinçli Farkındalık Ölçeği (BBBFÖ) ve Belirti Tarama Ölçeğinin 

Somatizasyon Alt Ölçeği (SCL-R-90 SOM) uygulanmıştır. Bilinçli farkındalığın alt boyutları 

olan farkındalıkla davranma, tanımlama, gözlemleme, içsel deneyimleri yargılamama ve içsel 

deneyimlere tepkisizlik yordayıcı değişken, somatizasyon ise yordanan değişken olarak ele 

alınmıştır. Bu bağlamda öncelikle değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla 

Pearson Korelasyon Analizi yapılmış, ardından yordama gücünün belirlenmesi amacıyla 

Adımsal (Stepwise) Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi yapılmıştır. Yapılan analizler 

sonucunda somatizasyon ile bilinçli farkındalığın alt boyutları olan farkındalıkla davranma (r=-

.47, p<.001), tanımlama (r=-.18, p<.05) ve içsel deneyimleri yargılamama (r=-.23, p<.01) 

arasında negatif yönde anlamlı düzeyde ilişki bulunmuştur. Uygulanan Adımsal (Stepwise) 

Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi sonucunda farkındalıkla davranma alt ölçeğinin, 

somatizasyon alt ölçeğini negatif yönde yordadığı (R2=.22, F(1,158)=46.10, p<.001) 

bulunmuştur. Bilinçli farkındalığın diğer alt boyutları olan tanımlama, gözlemleme, içsel 

deneyimleri yargılamama ve içsel deneyimlere tepkisizliğin somatizasyon üzerinde yordayıcı 

etkisinin olmaması dikkat çekicidir. Literatürde bilinçli farkındalık ile somatizasyon arasında 

negatif yönlü bir ilişki beklenmekle birlikte, bilinçli farkındalık alt boyutları ile doğrudan 

somatizasyon ilişkisinin araştırıldığı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Dolayısıyla bilinçli 

farkındalığın yalnızca farkındalıkla davranma alt boyutunun somatizasyon ile ilişkili olması 

yeni bir bulgudur. Araştırma sonuçları, somatizasyon belirtilerinin açıklanması ve azaltılmasına 

yönelik çalışmalarda bilinçli farkındalığın farkındalıkla davranma alt boyutunun önemine işaret 

etmektedir. Bu sonuç, farklı yaş gruplarında ve daha geniş örneklemde araştırılarak başka 

araştırma ve müdahale programlarına referans oluşturabilir.  
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ÖZET 

Yaşamın anlamı, bir çok insan için motivasyonel bir güç ve varoluşçu bir temadır. Yaşamın 

anlamı kavramı, bireyin hayatında dair hedef belirmesini kapsamaktadır.  DSM-5 göre ise 

yaşamda anlam ve amaç eksikliği kişilik bozukluklarının bir parçasıdır. Bu araştırmada ise 

yaşamın anlamı ile kişilik bozuklukları ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 18 

yaşından büyük 105 (yaş ortalaması= 32,1 ; 75 kadın, 30 erkek) gönüllü  katılımcı ile 

yürütülmüştür. Bu araştırma kapsamındaki değişkenler incelenirken ‘Yaşamın Anlamı’  ve 

‘Coolidge Eksen II Envanteri  Plus Kısa Form (CATI+TR)’ ölçekleri kullanılmıştır. Yaşamın 

Anlamı ölçeğinin alt ölçekleri, ‘var olan anlam’ ve ‘bulunmaya çalışılan anlam’dır.  

Araştırmanın temel değişkenleri olan yaşamın anlamı ve kişilik bozuklukları arasındaki ilişki 

Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon tekniği ile hesaplanmıştır. Yaşamın Anlamı 

Ölçeği’nin alt ölçekleri olan ‘var olan anlam’ ve ‘bulunmaya çalışan anlam’ düzeyleri ile kişilik 

bozuklukları kümeleri arasındaki korelasyonel ilişki incelendiğinde ise bulunmaya çalışılan 

anlam düzeyi  ve B kümesi kişilik bozuklukları arasında istatiksel açıdan pozitif yönlü  anlamlı 

bir ilişki bulunmuştur. (r = ,341 , p < ,000).  Var olan anlam düzeyi ve B kümesi kişilik 

bozuklukları arasında  negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur. ( r= -,207, p < ,034 ). B kümesi 

kişilik bozukluğu olan antisosyal kişilik bozukluğu ile var olan anlam düzeyi  arasında istatistiki 

açıdan negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur. ( r= - ,194, p < ,046). Yapılan araştırmada elde 

edilen bulgular sonucunda bireyin sahip olduğu var olan anlam düzeyindeki düşüklük, 

antisosyal kişilik bozukluk için bir risk faktörü olarak değerlendirilebilir. Araştırma bulguları, 

var olan anlam ve bulunmaya çalışılan anlam düzeyinin, kişilik bozukluklarının varlığına ve 

tipine bağlı olarak kişiliğin farklı yönleriyle ilişkili olabileceğini göstermektedir. Araştırma 

toplum örneklemi ile çalışılmıştır,  araştırmadaki kavramların kişilik bozukluğu tanısı almış 

bireyler ile de çalışılması literatür açısından önemlidir. 
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ÖZET 

 

Duygusal yeme, kişinin olumsuz bir duygu yaşadığında yeme davranışı gerçekleştirmesi olarak 

tanımlanır. Bu durumun erken çocukluk döneminde öğrenilmiş olması ve olumsuz duygular ile 

baş etme stratejisi olarak kullanıldığı belirtilmektedir.Çalışmanın amacı erken dönem uyumsuz 

şemaların duygusal yeme ile ilişkisinde duygu düzenlemenin aracı rol etkisini 

incelenmektir.Çalışmanın örneklemi 18-65 yaş aralığında 450 yetişkinden oluşmaktadır. 

Demografik Bilgi Formu, Türkçe Duygusal Yeme Ölçeği, Young Şema Ölçeği- Kısa Form-3 ve 

Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği kullanılmıştır. Erken dönem uyumsuz şemalar, duygusal 

yeme ve duygu düzenleme arasındaki ilişkiler Pearson korelasyon analiziyle bakılmıştır, erken 

dönem uyumsuz şemaların duygusal yeme ile ilişkisinde duygu düzenleme aracı değişken  

analizi için SPSS PROCESS makrosu ve burada yer alan Model 4 kullanılmıştır. Analiz 

sonuçlarına göre erken dönem uyumsuz şemalar ,duygusal yeme ve duygu düzenleme arasında 

pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Regresyon analizlerine göre erken dönem uyumsuz 

şemalar(karamsarlık, onay arayıcılık, ayrıcalıklılık, kendini feda etme ve tehdit karşısında 

dayanıklılık) ile duygu düzenlemenin duygusal yeme üzerinde %19 varyans etkisi 

bulunmaktadır. Duygu düzenleme yapılan analiz sonucu kısmi aracı değişken olarak 

bulunmuştur. Yapılan analiz sonucunda literatür ile uyumlu olarak erken dönem uyumsuz 

şemaların yeme davranışını etkilediği ve bozulmanın sürdürülmesinde etkili bir faktörlerden 

biri olduğu görülmüştür. Yeme davranışı üzerine yapılan çalışmalarda duygusal yoksunluk ve 

terk etme şemaların görüldüğü, duygusal yeme durumunda karamsarlık, dayanıksızlık 

şemalarının görüldüğü bulunmuştur. Duygu düzenleme ve duygusal yeme arasında pozitif 

yönde anlamlı bir ilişkinin bulunması ve duygu düzenlemenin, erken dönem uyumsuz şemalar 

ile duygusal yeme arasındaki ilişkide kısmi bir aracı rolü olduğu görülmüştür. Araştırmanın 

sonucunda duygusal yeme tedavisi sürecinde erken dönem uyumsuz şemaların ve duygu 

düzenlenme üzerinde çalışıldığında iyileşme süreci için önemli katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Yaşamın ilk yıllarında bakımveren ve çocuk arasında oluşan bağlanma ilişkisinin önemini ele 

alan bağlanma kuramı ile kimlik yapılanmasının önemine vurgu yapan psikososyal gelişim 

teorisine göre yetişkin bireylerin yaşantısı, bu oluşumların sağlıklı bir biçimde yerleşip 

yerleşmemesine bağlı olarak ciddi bir biçimde etkilenebilmektedir. Bu kuramlardan hareketle 

bu çalışma; bağlanma stilleri ile kimlik duygusu arasındaki ilişkiyi erişkin bireylerden oluşan 

geniş bir toplum örneklemi üzerinden incelemeyi amaçlamaktadır. Değişkenler arası etkileşim 

ve değişimlerin incelenmeye alındığı ilişkisel tarama modeli ile gerçekleştirilen bu araştırmaya, 

yaşları 18-65 arasında değişen 371’i kadın, 164’ü erkek olmak üzere toplam 535 katılımcı dahil 

olmuştur. Araştırma verilerini elde etmek amacıyla Demografik Bilgi Formu, İlişki Ölçekleri 

Anketi (İÖA) ve Kimlik Duygusu Değerlendirme Aracı (KDDA) kullanılmıştır. Verilerin 

analizinde; demografik değişkenlerin bağımlı değişkenlere göre karşılaştırmasını yapmak 

amacıyla bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü ANOVA testi kullanılmıştır. Bu analizlere göre 

artan yaşla beraber kimlik duygusuna dair sorunların azaldığı ve güvenli bağlanma 

örüntülerinin daha fazla görüldüğü bulgusuna ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra kimlik duygusunun 

cinsiyete göre farklılaşmadığı görülürken güvenli bağlanma stili açısından erkeklerde kadınlara 

nispetle anlamlı bir farkın bulunduğu görülmüştür. İlişkisel hipotezlerin sınandığı korelasyon 

analizi sonuçlarına göre, kimlik duygusunda yaşanan problem düzeyi güvenli bağlanma stili ile 

anlamlı ve negatif; korkulu, saplantılı ve kayıtsız bağlanma stilleri ile anlamlı ve pozitif 

korelasyonlu olarak bulgulanmıştır. Dört bağlanma stilinin yordayıcı olarak kullanıldığı 

regresyon analizinde ise, bağlanma stillerinin kimlik duygusundaki varyansın yaklaşık 

%23’ünü anlamlı düzeyde açıkladığı görülmüştür. İlgili literatürde, kimlik duygusu ve 

bağlanmanın birlikte ele alındığı ve yetişkin toplum örneklemi çerçevesinde değerlendirildiği 

yeterli sayıda çalışmanın bulunmaması nedeniyle bu çalışmanın literatüre katkı sağlayabileceği 

düşünülmektedir. Toplum temelli bir çalışmanın temsil ediciliğini daha sağlıklı bir şekilde 

ortaya koymak adına bu alanda yapılacak ileriki çalışmalarda, cinsiyet ve yaş grupları gibi bazı 

değişkenlerin mevcut popülasyon dağılımına uygun şekilde seçilmesinin yararlı olacağı 

kanaatine ulaşılmıştır. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Beck’in depresyonun açıklanması için önerdiği Bilişsel Üçlü teorisinde 

yer alan bireylerin kendilerine, dünyaya ve geleceğe yönelik olumsuz algılarının DSM-5 Kişilik 

Bozukluğu kümelerini ne derece yordadığının incelenmesidir. Araştırma 18-64 (31,70±11,16) 

yaş aralığında 90’ı (%50) kadın, 90’ı (%50) erkek; 35’i (%19,4) ilköğretim, 58’i (%32,2) lise, 

85’i ise (%47,2) üniversite ve üzeri eğitim seviyesinde olmak üzere toplam 180 kişilik toplum 

örnekleminde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya katılanların 95’i (%52,8) bekar, 78’i (%43,3) evli, 

5’i (%2,8) eşinden ayrılmıştır ve 1’inin (%0,6) ise eşi vefat etmiştir. Katılımcıların kendilerine, 

dünyaya ve geleceğe yönelik bilişlerini değerlendirmek amacıyla Bilişsel Üçlü Envanteri 

(BÜE) Türkçe Formu (Erarslan, 2014), kişilik bozukluğu kümelerini belirlemek için ise 

Coolidge Eksen II Envanteri Plus (CATI+) Türkçe Formu (Bilge, 2014) uygulanmıştır. Bilişsel 

üçlünün DSM-5 kişilik bozukluğu kümelerini yordama düzeylerini tespit etmek için çoklu 

doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır. Bulgulara göre, A kümesi kişilik bozuklukları,  dünya 

algısı (R2=,252 B=0,647 t=7,915 p<,001) ve gelecek algısı (R2=,018 B=-0,178 t=-2,111 p<,05) 

tarafından toplam % 27 (F(2,177)=32,72 p<,001)  oranında yordanırken benlik algısı tarafından 

anlamlı derecede yordanmamıştır. B kümesi kişilik bozuklukları, dünya algısı (R2=0,83 

B=0,507 t=4,212 p<,001), gelecek algısı (R2=,050 B=-0,537 t=-4,054 p<,001) ve benlik algısı 

(R2=,032 B=0,326 t=2,568 p<,05), tarafından toplam % 16,5 (F(3,176)=11,57 p<,001)  oranında 

ve C kümesi kişilik bozukları ise benlik algısı (R2=,152 B=0,418 t=4,851 p<,001), dünya algısı 

(R2=,029 B=0,268 t=3,274 p<,05) ve gelecek algısı (R2=,040 B=-0,271 t=-3,008 p<,05) 

tarafından toplam %22,1 (F(3,176)=16,68 p<,001) oranında yordanmıştır. Araştırma sonucunda, 

bilişsel üçlünün benlik, dünya ve gelecek algısı bağımsız değişkenlerinin farklı 

kombinasyonlarının, kişilik bozukluğu kümelerini çeşitli oranlarda yordadığı görülmektedir. 

Dolayısıyla her bir kişilik bozukluğu özelinde yapılacak olan bilişsel tedavi planlamasının, 

prognozu olumlu yönde etkileyebileceği düşünülebilir. Sonuç olarak kişilik bozukluklarının 

etiyolojisinde, değerlendirilmesinde ve sağaltımında bilişsel üçlünün önemli etkileri olabileceği 

tahmin edilmektedir. 
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Bu araştırmanın amacı büyüklenmeci ve kırılgan narsisizimin savunma biçimleri ve psikolojik 

rahatsızlıklarla olan ilişkilerinin incelenmesidir. Bu doğrultuda narsisizm ile hangi savunma 

biçimleri arasında ne düzeyde ve ne yönde ilişki olduğu, narsisizm ile hangi psikolojik 

rahatsızlıkların (anksiyete, depresyon, somatizasyon ve okb) ilişkili olduğu sorularına cevap 

aranmıştır. Araştırmanın örneklemi üniveriste öğrencilerinden seçilmiş 205 kadın (%71,9) ve 

80 erkek (%28,1) toplam 285 kişiden oluşmaktadır. Yaş aralığı 18-47’tür.  Örneklemin yaş 

ortalaması 22,69 (ss=4.04)’dur. Veri toplama aracı olarak demografik bilgi formu, “5 Faktör 

Narsisizm Ölçeği”, “Kısa Semptom Envanteri” ve “Savunma Biçimleri Testi” kullanılmıştır. 

Narsisisizm, savunma biçimleri ve psikopatoloji arasındaki korelasyon analizi sonucunda ilkel 

savunmalar ve nevrotik savunmalar ile narsisizm ve kısa semptom puanları arasında pozitif 

korelasyona rastlanırken, matür savunmalar ile narsisizm ve kısa semptom puanları arasında 

negatif yönlü korelasyon saptanmıştır. Regresyon analizi sonuçlarına göre ise kırılgan 

narsisizmin; anksiyete, depresyon, somatizasyon ve obsesif kompulsif bozukluk için yordayıcı 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca anksiyete, depresyon, somatizasyon ve obsesif kompulsif 

bozukluk için ortak ve farklı savunma biçimlerinin yordayıcı olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda,  psikolojik rahatsızlıkların tanımlanmasında ve müdahale 

edilmesinde arka planındaki narsisizm türünün ve kullanılan savunma mekanizmalarının 

etkilerinin göz önünde bulundurulmasının yararlı olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Büyüklenmeci Narsisizim, Kırılgan Narsisizim, Savunma Biçimleri, 

Psikolojik Rahatsızlıklar 
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İKİNCİ GÜN 2. PANEL ÖZETLERİ 

 

KİŞİLERARASI TARZ, DUYGU İFADESİ VE PSİKOLOJİK İYİ OLMA 

ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR ARAŞTIRMA ÖNERİSİ 

İrem Kadriye Sorkun, Yüksek Lisans Öğrencisi 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, iremsorkun@gmail.com 

 

Dr. Öğr. Üyesi Volkan Koç 

 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, volkan.koc@izu.edu.tr    

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı kişilerarası tarz, duygusal dışavurum düzeyi ve psikolojik iyi olma 

değişkenleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma 18-50 yaş arası 53 kadın 47 erkek olmak 

üzere toplam 100 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Kişilerarası ilişki biçimleri ''Kişilerarası Tarz 

Ölçeği'', duyguları ifade etme eğilimi ''Berkeley Duygu İfadesi Ölçeği'' ve psikolojik iyi olma 

düzeyi ''Psikolojik İyi Olma Ölçekleri'' ile ölçülmüştür. Bunun yanı sıra katılımcıların çeşitli 

kişisel bilgilerinin istendiği Demografik Bilgi Formu kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucu 

elde edilen bilgilere göre kişilerarası tarz ile duygu ifade etme eğilimi arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. Öte yandan kişilerarası tarz ile psikolojik iyi olma arasında negatif korelasyon 

olduğu görülürken duygu ifade etme eğilimi ve psikolojik iyi olma düzeyi arasında pozitif 

korelasyon olduğu saptanmıştır. Kişilerarası tarz, duygu ifadesi ve psikolojik iyi olma 

düzeyinin cinsiyet değişkeni ile karşılaştırılması için t testi analizi yapılmıştır. Elde edilen 

sonuçlara göre duygu ifade etme eğiliminin cinsiyet açısından farklılaşırken olumlu kişiler arası 

tarz ve psikolojik iyi olma değişkenlerinin cinsiyetlere göre farklılaşmadığı ortaya konmuştur. 

Son olarak psikolojik iyi olma düzeyinin duygu ifade etme eğilimi ve kişiler arası tarz 

tarafından ne kadar yordandığını incelemek için regresyon analizi uygulanmıştır. Analiz 

sonucunda duygusal dışavurum ve olumlu kişilerarası tarzın psikolojik iyi olma düzeyine ait 

varyansın %8’ini anlamlı düzeyde açıkladığı görülmüştür. Yapılan analizler çalışmanın bazı 

hipotezlerinin ilgili literatürle uyumlu olduğunu gösterirken bazılarının literatürle tutarlı 

olmadığını göstermiştir. Buna göre duygusal dışavurum düzeyi ve psikolojik iyi olma 

arasındaki anlamlı ilişki, kadınların erkeklere göre daha yüksek duygusal dışavurum düzeyine 

sahip olması gibi bulguların ilgili literatürle tutarlı olduğu görülmektedir. Öte yandan olumlu 

kişilerarası tarz ve psikolojik iyi olma düzeyinin beklenenin aksine kadınlarda daha yüksek 

olmadığı bulunmuştur. Kişilerarası tarz ve duygusal dışavurum düzeyinin psikolojik iyi olma 

üzerindeki etkisinin ise düşük olduğu gözlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kişilerarası Tarz, Duygu İfadesi, Psikolojik İyi Olma 
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KAYGI BOZUKLUKLARININ EBEVEYNLİK BİÇİMİ, KİŞİLERARASI BİLİŞSEL 

ÇARPITMALAR VE KİŞİLERARASI TARZ AÇISINDAN İNCELENMESİa 

 

Burcu Büge, Yüksek Lisans Öğrencisi 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, burcubuge@gmail.com  

 

Dr. Öğr. Üyesi Volkan Koç 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, volkan.koc@izu.edu.tr 

 

 

ÖZET 

Kaygı bozukluğu tanısı konulan hastaların birçoğu geçmiş ve mevcut ilişkilerinde problemler 

yaşarken, zihinlerinde kendileri ve diğerleriyle ilgili olumsuz düşünceler gelişebilmektedir. Bu 

çalışmada algılanan ebeveyn biçimi, kişilerarası ilişkilerde bilişsel çarpıtmalar ve kişilerarası 

tarzın birlikte patolojik kaygıyı ne kadar yordadığının araştırılması ve bozukluk düzeyinde 

kaygısı olan bireylerle sağlıklı bireylerin bu açıdan karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmanın 

örneklemi 18-60 (31.84±9.38) yaş aralığında 146’sı (%74) kadın 51’i (%26) erkek 197 

yetişkinden oluşmaktadır. Çalışmada kaygı bozukluğu tanısı alan 82 kişi ve herhangi bir 

psikiyatrik tanısı olmayan 115 kişi bulunmaktadır. Katılımcılara doldurmaları için Young 

Ebeveynlik Ölçeği, İlişkilerle İlgili Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeği, Kişilerarası Tarz Ölçeği, Beck 

Anksiyete Envanteri ve Demografik Bilgi Formu verilmiştir. Tanı almış grup ve sağlıklı 

bireyler araştırmanın temel değişkenleri olan algılanan ebeveyn biçimi, kişilerarası bilişsel 

çarpıtmalar, kişilerarası tarz ve kaygı düzeyi açısından t-testi ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca bu 

değişkenler arasındaki ilişkilere Pearson korelasyon analizi ile bakılmış, algılanan ebeveyn 

biçimi, kişilerarası bilişsel çarpıtmalar ve kişilerarası tarzın birlikte kaygı düzeyini ne kadar 

yordadığı regresyon analizi ile değerlendirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre kaygı bozukluğu 

tanısı olan ve sağlıklı bireyler karşılaştırıldıklarında yakınlıktan kaçınma, gerçek olmayan ilişki 

beklentileri, öfkeli iletişim tarzı ve manipülatif iletişim tarzı açısından gruplar istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık göstermektedir. Algılanan ebeveyn biçimi, kişilerarası bilişsel 

çarpıtmalar, kişilerarası tarz ve kaygı arasında ,17 ve ,59 aralığında istatistiksel açıdan anlamlı 

derecede ilişkiler görülmektedir. Regresyon analizine göre kaygı düzeyine ait varyansın %13’ü 

açıklanmaktadır ve en önemli yordayıcının yakınlıktan kaçınma olduğu görülmektedir. Yapılan 

çalışma, literatür ile uyumlu olarak kaygı bozukluğunun tedavisinde ilişki odaklı müdahalelerin 

geliştirilmesinin ve önleyici programların oluşturulmasının önemli olabileceğine işaret 

etmektedir. Ayrıca kaygı bozukluklarının tedavi sürecinde, kişilerarası bilişsel çarpıtmaların 

çalışılmasının önemli olabileceği düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kaygı Bozuklukları, Algılanan Ebeveyn Biçimi, İlişkilerle İlgili Bilişsel 

Çarpıtmalar, Kişilerarası Tarz. 
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ANNE BABA TUTUMLARININ DAVRANIM BOZUKLUĞUNU YORDAYICI 

ETKİLERİa 

Melike Kalkan 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, melikekalkann@hotmail.com 

 

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Bilge 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, yusuf.bilge@izu.edu.tr 

 

ÖZET 

Bu çalışmada anne ve babanın ayrı ayrı tutumlarının davranım bozukluğu üzerindeki bileşik 

etkisinin incelenmesi ve davranım bozukluğu açısından en riskli anne baba tutumunun 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 18-24 (21.72±1.61) yaş aralığında 

132’si (%88) kız, 18’i (%12) erkek 150 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcılara 

Anne-Baba Tutum Ölçeği (ABTÖ) ve Ergenler İçin Psikolojik Bozukluklar Envanteri- Kişilik 

Bozuklukları Formu (EPBE- KBF) uygulanmıştır. Ergenlerin algılanan anne-baba tutumlarını 

belirlemek için ABTÖ’yü anne ve babaları için ayrı ayrı doldurmaları istenmiştir. 3 anne ve 3 

baba tutumu (demokratik, otoriter ve koruyucu-istekçi) bağımsız değişken, davranım 

bozukluğu alt ölçeği puanları ise bağımlı değişken olarak kabul edilerek değişkenler arası 

ilişkilerin belirlenmesi amacıyla korelasyon analizi ve bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken 

üzerinde yordama gücünün belirlenmesi amacıyla regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan 

analizler sonucunda koruyucu-istekçi anne, otoriter anne ve koruyucu-istekçi baba tutumları ile 

davranım bozukluğu alt ölçeği arasında .28 ila .33 aralığında anlamlı düzeyde pozitif 

korelasyonlar bulunmuştur. Uygulanan adımsal çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda 

“otoriter anne” tutumunun davranım bozukluğu alt ölçeğinin anlamlı bir yordayıcısı olmadığı, 

davranım bozukluğu alt ölçeğini en yüksek düzeyde ve pozitif yönde yordayan tutumların ise 

“koruyucu-istekçi baba” (R2=.11, F(1,148)=18.56, p<.05) ve “koruyucu-istekçi anne” (R2=.04. 

F(1,147)=7.71, p<.05) olduğu bulunmuştur. Yapılan analiz sonucunda davranım bozukluğunun 

özellikle “koruyucu-istekçi” ebeveyn tutumları tarafından yordandığı ve bu tutumun davranım 

bozukluğu açısından bir risk faktörü olarak değerlendirebileceği görülmüştür. Bir diğer dikkat 

çekici bulgu ise “otoriter anne” tutumunun davranım bozukluğu ile pozitif yönde anlamlı bir 

ilişkisi bulunurken “otoriter baba” tutumunun davranım bozukluğu ile anlamlı bir ilişkisinin 

bulunamamasıdır ancak bu durum örneklemin daha çok kızlardan oluşması nedeniyle ortaya 

çıkmış olabileceği ihtimali söz konusu olabilir. Araştırma sonuçları, farklı anne-baba tutum 

bileşenlerinin farklı sonuçlar ortaya çıkarabileceği fikrini doğurmakta ve ebeveyn tutumlarının 

etkileri ile ilgili araştırmalarda göz önünde bulundurulması gerektiğini düşündürmektedir.   

Anahtar sözcükler: Anne-Baba Tutumları, Davranım Bozukluğu, Ergenler 
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DAVRANIŞSAL İNHİBİSYON-AKTİVASYON SİSTEMLERİ, BİLİŞSEL ESNEKLİK, 

DUYGU DÜZENLEME GÜÇLÜKLERİ İLE DEPRESYON ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

İNCELENMESİa 

 

Nisa Reis, Yüksek Lisans Öğrencisi 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, reisnisa@gmail.com  

 

 

ÖZET 

 

Majör depresyon bozukluğu genel toplumda oldukça yaygın görülen, bireylerin sosyal, mesleki 

ve akademik alanlarda işlevsellikte problem yaşamalarına neden olan bir ruhsal bozukluktur. 

Depresyon bozukluğunun oluşmasında etkili olan faktörler incelendiğinde genetik, kişilik, 

çevresel faktörler ve bilişsel süreçlerin etkili olduğu bulunmuştur (Butcher, Hooley ve Mineka, 

2014).  Bu anlamda bu araştırmanın amacı depresyon belirtileri ile davranışsal aktivasyon-

inhibisyon sistemleri, bilişsel esneklik ve duygu düzenleme güçlükleri arasındaki ilişkiyi 

incelemektir. Bu açıdan demografik bilgi formu, Davranışsal İnhibisyon Sistemi/Davranışsal 

Aktivasyon Sistemi Ölçeği (DİSDAS), Bilişsel Esneklik Envanteri (BEE), Duygu Düzenleme 

Güçlükleri Ölçeği (DDGÖ) ve Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) 18-66 yaş arasındaki 455 

yetişkin bireye uygulanmıştır. Katılımcıların %60’ını kadın %40’ını erkek bireyler 

oluşturmaktadır. Veri analizinde değişkenlerin cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını 

görmek amacıyla t-testi yapılmıştır. Bulgulara göre kadınların ve erkeklerin davranışsal 

inhibisyon-aktivasyon sistemleri ve bilişsel esneklik puanları anlamlı olarak farklılık 

göstermektedir. Değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz etmek için yapılan korelasyon analizi 

sonucunda depresyon ile davranışsal aktivasyon sistemi ve bilişsel esneklik arasında anlamlı 

negatif yönlü; davranışsal inhibisyon sistemi ve duygu düzenleme güçlükleri arasında anlamlı 

pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Yapılan regresyon analizi sonucuna göre davranışsal 

inhibisyon-aktivasyon sistemi depresyon belirtilerinin %11’ini, bilişsel esneklik %12’sini ve 

duygu düzenleme güçlükleri %33’ünü istatiksel açıdan anlamlı bir şekilde yordamaktadır. Bu 

açıdan en önemli yordayıcının duygu düzenleme güçlükleri olduğu görülmektedir. Yapılan 

çalışma literatür ile uyumlu olarak depresyon tedavisinde duygu düzenleme becerilerini 

geliştirmeye yönelik müdahalelerin önemli rolü olabileceğine işaret etmektedir. Ayrıca 

davranışsal aktivasyon-inhibisyon sistemlerinin ruhsal bozuklarla ilişkisine dair ülkemizde az 

sayıda araştırmanın bulunduğu göz önüne alınırsa bu alanda daha çok araştırma yapılmasının 

faydalı olabileceği düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Davranışsal İnhibisyon Sistemi, Davranışsal Aktivasyon Sistemi, Bilişsel 

Esneklik, Duygu Düzenleme Güçlükleri, Depresyon 
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ERKEN DÖNEM UYUMSUZ ŞEMALAR ve BENLİK ALGISININ ALKOL ve 

MADDE KULLANIMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİa 

 

Merve ÇALIŞKAN 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, merve.caliskan@aol.com 

 

 

ÖZET 

 

Çalışmanın amacı erken dönem uyumsuz şemalar ve benlik algısının alkol ve madde kullanımı 

üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Araştırma kolay örnekleme yöntemiyle ulaşılan 138 

kişiden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında Demografik Form, Bağımlılık şiddetini ölçmek 

için Ögel (2012) tarafından geliştirilen “Bağımlılık Profil İndeksi (BAPİ) Risk Tarama Formu”, 

erken dönem uyumsuz şemalar için Young Şema Ölçeği Kısa Form 3 (YŞÖ-KF3) ve benlik 

algısını ölçmek için Sosyal Karşılaştırma Ölçeği (SKÖ) kullanılmıştır. Çalışmada öncelikle, 

araştırmanın bağımlı değişkeni olan Bağımlılık Şiddeti ile erken dönem uyumsuz şemalar ve 

benlik algısı arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla Pearson korelasyon analizi yapılmıştır. 

Yapılan analiz sonuçlarına göre Bağımlılık Şiddeti ile Benlik Algısı arasında negatif yönde 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır; (r=0,196; p<0,05). Bu sonuca göre Benlik Algısı 

düzeyi arttıkça Bağımlılık Şiddeti düzeyi azalmaktadır. Ayrıca bağımlılık şiddeti ile erken 

dönem uyumsuz şemalar arasındaki ilişkiler belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre 

Duygusal Yoksunluk, Başarısızlık, Karamsarlık, Sosyal İzolasyon /Güvensizlik, Duyguları 

Bastırma, İç İçe Geçme / Bağımlılık, Ayrıcalıklılık / Yetersiz Öz Denetim, Terk Edilme ve 

Kusurluluk şemaları düzeyi arttıkça Bağımlılık Şiddeti düzeyi de artmaktadır. Buna karşın 

Onay Arayıcılık şeması İle Bağımlılık Şiddeti arasında (r=0,003; p>0,05), Kendini Feda şeması 

ile Bağımlılık Şiddeti arasında (r=0,070; p>0,05), Cezalandırılma şeması ile Bağımlılık Şiddeti 

arasında (r=0,094; p>0,05), Tehditler Karşısında Dayanıksızlık şeması ile Bağımlılık Şiddeti 

arasında (r=0,034; p>0,05) ve Yüksek Standartlar şeması ile Bağımlılık Şiddeti arasında 

(r=0,121; p>0,05) istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktur. Çoklu doğrusal regresyon analizi 

sonucunda Bağımlılık Şiddeti, erken dönem uyumsuz şemalar ve benlik algısı ile yordanmıştır. 

Bağımlılık Şiddetinin erken dönem uyumsuz şemalar ve benlik algısı ile yordanması için 

kurulan model istatistiksel olarak anlamlıdır (R2=0,263; F(15,114)=2,706; p<0,01). Yapılan 

analiz sonucunda erken dönem uyumsuz şemalar ve benlik algısı bağımlılık şiddetini %263 

oranında açıklamaktadır. Araştırma erken dönem uyumsuz şemalar ve benlik algısının 

bağımlılık şiddeti ile ilişkisini incelediğinden literatüre katkı yapması beklenmektedir. 

Çalışmada elde edilen bulgular sonucunda madde bağımlılığı tedavisinde kullanılabilecek yeni 

terapi teknikleriyle ilgili çalışmalar yapılabilir.  

Anahtar Kelimeler: Madde Kullanımı, Bağımlılık, Alkol, Erken Dönem Uyumsuz Şemalar, 

Benlik Algısı. 
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İKİNCİ GÜN 3. PANEL ÖZETLERİ 

ERİKSON’UN PSİKOSOSYAL GELİŞİM DÖNEMLERİNİN BORDERLİNE 

KİŞİLİK BOZUKLUĞU ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ETKİSİa 
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Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Bilge 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, yusuf.bilge@izu.edu.tr 

 

ÖZET 

Bu çalışmada Erik Erikson’un psikososyal gelişim dönemlerine ait krizlerin 18-25 arasındaki 

bireylerdeki borderline kişilik bozukluğu üzerindeki yordayıcı etkisinin incelenmesi 

amaçlanmaktadır. Araştırmanın örneklemini 18-25 (21.37±2.17) yaş aralığında 81’i (%77,1) 

kadın, 24’ü (22,9) erkek olmak üzere 105 katılımcıdan oluşmaktadır. Katılımcılara 

Değiştirilmiş Erikson Psikososyal Gelişim Dönemleri Ölçeği (MEPSI) ve Coolidge Eksen II 

Envanteri Plus Türkçe Kısa Formu (CATI+KF) uygulanmıştır. Erikson’un psikososyal gelişim 

dönemlerindeki ilk altı aşama olan temel güvene karşı güvensizlik, özerkliğe karşı utanç ve 

şüphe, girişimciliğe karşı suçluluk, başarıya karşı aşağılık hissi, kimlik bütünlüğüne karşılık 

kimlik karmaşası, yakınlığa karşı soyutlanma bağımsız değişken, CATI+KF’deki borderline 

kişilik bozukluğu alt ölçekleğinin puanları bağımlı değişken olarak kabul edilmiştir. 

Tanımlanan değişkenler arasındaki ilişkilerin bulgulanması için korelasyon analizi ve 

psikososyal gelişim dönemlerinin borderline kişilik bozukluğu üzerindeki yordayıcı etkinin 

belirlenmesi için regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda temel güvene karşı 

güvensizlik, özerkliğe karşı utanç ve şüphe, başarıya karşı aşağılık hissi ve kimlik bütünlüğüne 

karşılık kimlik karmaşası adlı dört psikososyal gelişim dönemi ile borderline kişilik bozukluğu 

alt ölçeği arasında sırasıyla-.58, -.46, -.49 ve -.59 olmak üzere negatif yönde anlamlı korelasyon 

bulgulanmıştır. Uygulanan adımsal çoklu doğrusal regresyon analizinin sonuçlarına 

bakıldığında özerkliğe karşı utanç ve şüphe ve başarıya karşı aşağılık duygusu psikososyal 

gelişim dönemlerinin borderline kişilik bozukluğunun anlamlı bir yordayıcısı olmadığı, 

borderline kişilik bozukluğunu en yüksek ve en anlamlı düzeyde yordayan psikososyal gelişim 

dönemlerinin “temel güvene karşı güvensizlik” (R2=.46, F(1,103)=90.43, p<.05) ve “kimlik 

bütünlüğüne karşılık kimlik karmaşası” (R2=.08, F(1,102)=18.23, p<.05) olduğu  

bulgulanmıştır. Yapılan regresyon analizi sonucuna göre, borderline kişilik bozukluğunun en 

güçlü yordayıcılarının temel güven ve kimlik kazanım dönemi olduğu görülmüştür. Bu 

dönemlerdeki krizlerin başarı ile atlatılamaması borderline kişilik bozukluğu için bir risk 

faktörü oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem açısından bazı sınırlılıkları vardır. Örneklem 

grubunun daha çok kadınlardan oluşması, sonuçların erkek popülasyona genellenmesi 

açısından bir sorun oluşturabilir. Bu araştırmanın sonuçları, psikososyal gelişim 

dönemlerindeki krizlerin kişilik bozuklukları için etiyolojik bir zemin oluşturabileceğini 

göstermektedir.  
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, algılanan demokratik anne, koruyucu-istekçi anne, otoriter anne tutumları 

ve demokratik baba, koruyucu-istekçi baba, otoriter baba tutumları ile bireyin geliştirdiği 

baskın, kaçınan, öfkeli, duyarsız, manipülatif ve alaycı iletişim tarzları arasındaki ilişkilerin 

incelenmesidir. Çalışmada anne ve babaların çocuklarını yetiştirirken birbirlerinden ayrı tutum 

gösterdikleri göz önüne alınarak farklı ebeveyn tutum bileşenlerinin kişiler arası iletişim 

becerileri ile ilişkisi araştırılmıştır. Çalışmanın örneklemini, yaş aralığı 18-64 (ort. = 30,42) 

olan 277’si kadın, 71’si erkek toplam 348 gönüllü katılımcı oluşturmaktadır. Katılımcılara 

“Anne Baba Tutum Ölçeği” ve “Kişilerarası Tarz Ölçeği” birlikte uygulanmış olup elde edilen 

veriler ile korelasyon çalışması yapılmıştır. Algılanan demokratik, koruyucu-istekçi ve otoriter 

anne tutumu, demokratik, koruyucu-istekçi ve otoriter baba tutumu ve kişilerarası tarz arasında 

,17 ve ,59 aralığında istatistiksel açıdan anlamlı derecede ilişkiler görülmüştür. Kadın 

katılımcıların ve erkek katılımcıların algıladıkları otoriter anne tutumu ve korumacı-istekçi 

baba tutumu ile kullandıkları baskın tarz, kaçınan tarz, duyarsız tarz ve manipülatif tarz arasında 

anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Yapılan bu çalışma, daha önce anne ve baba tutumları ile 

yapılmış olan diğer çalışma sonuçları ile tutarlı olarak, algılanan anne baba tutumlarının 

yaşamın ileriki dönemlerinde yansımalarının olabileceğine işaret etmektedir. Buradan hareketle 

erken dönemden itibaren anne ve babaların tutumlarına yönelik iyileştirici müdahalelerin 

geliştirilmesinin, yetişkinlik döneminde ortaya çıkan zorlayıcı kişilerarası iletişim becerileri 

göz önüne alındığında işlevsel olabileceği düşünülmektedir. Aynı zamanda anne ve babaların 

çocuklarını yetiştirirken birbirlerinden farklı tarzlara sahip oldukları göz önünde 

bulundurularak, yapılacak olan diğer çalışmalarda anne ve baba tutumlarının ayrı ayrı 

değerlendirilmelerinin faydalı olacağı düşünülmektedir.  
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ÖZET 

Sosyal kaygısı olan bireylerin sosyal ilişki kurmada, sürdürmede zorluk yaşadığı ve yakın 

ilişkiler kurmaktan kaçındıkları bilinmektedir. Cain, Pincus ve Grosse Holtford (2010: 523), 

sosyal kaygısı olan bireylerin psikoterapi sürecinde sosyal korkuların ve kişilerarası ilişkilerin 

hedeflenmesinin sosyal kaygının tedavisinde önemli olduğunu belirtmektedir. Bu doğrultuda 

sosyal kaygının kişilerarası ilişkiler bağlamında incelenmesi önem taşımaktadır. Kişilerarası 

ilişkilerin genel temsilleri olarak tanımlanan kişilerarası şemaların (Safran, 1990: 88-89); 

kişilerarası tarzın ve duygu ifade etmenin önemli bir belirleyicisi olduğu, kişilerarası tarz ve 

duygu ifade etme becerisini şekillendirebileceği ve bunun sonucunda bu alanlardaki 

problemlerin sosyal kaygı ile sonuçlanabileceği düşünülmektedir. Araştırmanın amacı; 

kişilerarası şema, kişilerarası tarz, duygu ifade etme ile sosyal kaygı arasındaki ilişkinin 

incelenmesidir. Bu doğrultuda bilgi formu, Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği (LSKÖ), 

Kişilerarası Şemalar Ölçeği (KŞÖ), Kişilerarası Tarz Ölçeği (KTÖ) ve Berkeley Duygu İfadesi 

Ölçeği (BDİÖ) 18-65 yaş arasındaki 363 yetişkin bireye uygulanmıştır. Katılımcıların %61’ini 

kadın ve %39’unu erkek bireyler oluşturmaktadır. Değişkenlerin cinsiyete göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını incelemek amacıyla bağımsız t testi yapılmıştır. Erkek katılımcıların 

kişilerarası tarz toplam puanları kadın katılımcıların toplam puanlarına göre ve kadın 

katılımcıların duygu ifadesi toplam puanları erkek katılımcıların toplam puanlarına göre 

anlamlı düzeyde yüksektir. Yapılan korelasyon analizi sonucunda kişilerarası şemalar, 

kişilerarası tarz ve sosyal kaygı arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur ancak duygu ifade etme 

ve sosyal kaygı arasında bir ilişki bulunmamıştır. Sosyal kaygı ile kişilerarası tarz ve alt 

boyutları arasında pozitif yönlü; baba düşmanlık ve arkadaş düşmanlık şemaları arasında pozitif 

yönlü; anne, baba ve arkadaştan gelen tepkilerin istenirlik düzeyleri ve baba pasiflik şeması 

arasında negatif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Benzer şekilde regresyon analizi sonuçlarına 

göre kişilerarası şema ve kişilerarası tarz sosyal kaygıyı anlamlı ve pozitif düzeyde 

yordamaktadır. Çalışmadan elde edilen bulgular literatür ışığında tartışılacaktır.  
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ÖZET 

Araştırmanın amacı, erken dönem uyumsuz şemalar ve stresle baş etme biçimleri ile akademik 

erteleme davranışı arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini, 18-27 yaş 

aralığındaki (X̄ = 21.82, ss=1.82) 200 lisans öğrencisi (%53 kadın, %47 erkek) oluşturmaktadır. 

Katılımcılara Erteleme Davranışı Değerlendirme Ölçeği (EDDÖ), Young Şema Ölçeği- Kısa 

Form (YŞÖ-KF3) ve Stresle Başa Çıkma Yolları Envanteri (SBÇYE) uygulanmıştır. Akademik 

erteleme davranışı değişkeninin yordayıcıları olarak, başarısızlık, yetersiz öz denetim ve 

yüksek standartlar erken dönem uyumsuz şemaları, regresyon analizi yönteminden 

yararlanılarak incelenmiştir. Stresle başa çıkma şekilleri ve akademik erteleme davranışı 

arasındaki ilişkilerin ortaya koyulmasında ise korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Analiz 

sonuçlarına göre stresle baş etme şekilleri ölçeği alt boyutları ile akademik erteleme davranışı 

arasındaki korelasyon katsayıları -.002 ile -.10 arasında değişmekte olup; hiçbir alt boyut ile 

anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir (p>.05). Basit doğrusal regresyon analizi çıktılarına göre, ayrı 

ayrı ele alındıklarında başarısızlık şeması (F(1,198)=14.85, R2=.06 ve p<.05),  yüksek standartlar 

şeması (F(1,198)=18.46, R2=.08 ve p<.05) ve yetersiz öz denetim şeması (F(1,198)=7.17, R2=.03 ve 

p<.05) akademik erteleme davranışının anlamlı yordayıcılarıdır. Başarısızlık, yüksek 

standartlar ve yetersiz özdenetim erken dönem uyumsuz şemalarının birlikte ele alındığı ana 

etkiler çoklu doğrusal regresyon modeli anlamlıdır ve akademik erteleme davranışındaki 

toplam varyansın yaklaşık %12’sini açıklamaktadır. Yetersiz öz denetim şeması, modele 

anlamlı katkı sağlamazken (β= .02, t= .33, p> .05),başarısızlık (β= .23, t= 3.07, p< .05) ve 

yüksek standartlar şemaları (β= .45, t= .14, p< .05) ana etkiler modelinde akademik erteleme 

davranışının anlamlı yordayıcılarıdır. Araştırmanın bulgularına göre, başarısızlık ve yüksek 

standartlar erken dönem uyumsuz şemalarının akademik erteleme davranışının anlamlı 

yordayıcıları olduğu görülebilmektedir. Başarısızlık şeması ve erteleme arasındaki ilişkiyi 

gösteren bulgu, alan yazında erken dönem uyumsuz şemalar ile erteleme arasındaki ilişkilerin 

incelendiği çalışmaların bulgularına benzerdir. Bunun yanı sıra yüksek standartlar şemasıyla 

erteleme arasındaki ilişki; daha önceki çalışmalarda gözlenmemiş, yeni bir bulgudur. Stresle 

baş etme biçimleri alt boyutları ile erteleme arasında alan yazındaki benzer çalışmaların aksine 

anlamlı ilişki gözlenmemiştir. Bu, örneklemin sınırlılığından kaynaklanıyor olabilir, çalışmanın 

daha büyük ve heterojen bir örneklemde tekrar edilmesi önerilebilir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada; yürütülmekte olan Emosyonel Şemalar ve Duygusal Tepkiselliğin Duygusal 

İştah ile İlişkisi’nin İncelenmesi isimli çalışmanın ön bulgularına yer verilerek Psikolojik 

Dayanıklılığın cinsiyet faktörüne göre incelenmesi ve Duygusal İştah üzerindeki 

yordayıcılığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemi 18-60 (32.19) yaş 

aralığında 139 kadın (%50.9) ve 134 erkek (49.1) erkek olmak üzere 273 katılımcıdan 

oluşmaktadır. Bu çalışma için katılıcılara demografik bilgi formu ile beraber Duygusal 

Tepkisellik Ölçeği (DTÖ) ve Duygusal İştah Anketi (DİA)’nın  uygulanmasıyla veriler elde 

edilmiştir. Verilerin analizi SPSS 25 programı kullanılarak yapılmıştır. Hassasiyet, 

Dayanıklılık ve Tepkiselliğin ölçülmesi için DTÖ; durum ve duygulara karşı iştahta artış veya 

azalma olup olmadığını ölçmek için ise DİA kullanılmıştır. Duygusal Tepkiselliğin 3 alt boyutu 

(hassasiyet, dayanıklılık ve tepkisellik) yordayıcı değişken, Duygusal iştah ise yordanan 

değişken olarak ele alınarak bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenler üzerindeki 

yordayıcılığını ölçmek için standart çoklu regresyon, temel değişkenler arasındaki ilişkinin 

incelenmesi için korelasyon analizi ve değişkenlerin cinsiyet faktörüne göre incelenmesi için t-

testi kullanılmıştır. Uygulanan standart çoklu regresyon analizi sonucuna göre hassasiyet, 

dayanıklılık ve tepkiselik değişkenlerinin duygusal iştah üzerinde anlamlı bir yordama gücü 

olmadığı (Adjusted R2=.054, F (3, 269)=6.220, p<.05) görülmüştür. Yapılan korelasyon 

analizinde hassasiyet ve duygusal iştah arasında negatif yönde ve zayıf (r=-.19) bir ilişki, 

tepkisellik ile duygusal iştah arasında pozitif yönde çok zayıf (r=.070) ve dayanıklılık ve 

duygusal iştah arasında pozitif yönde çok zayıf (r=.088) bir ilişki belirlenmiştir. Bağımsız 

örneklem t-testi ile kadınlar ile erkeklerin hassasiyet, tepkisellik, dayanıklılık ve duygusal iştah 

arasında istatiksel açıdan anlamlı bir fark gözlemlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda 

hassasiyet, tepkisellik ve dayanıklılığın anlamlı bir şekilde duygusal iştahı yordamadığı 

görülmüştür. Kadınlar ile erkeklerin ise tüm değişkenlerde aldıkları puanlar arasında anlamlı 

bir farklılık belirlenmiştir. Duygu ve durumlar karşısında iştahlarının psikolojik bir tepki olarak 

artması veya azalması gibi hassasiyetler, duygusal olarak tepkisellikleri ve psikolojik 

dayanıklılıkları da cinsiyet bazında farklılık göstermektedir. Cinsiyet faktörünün belirleyici 

olduğu bu farklılıkların sebepleri farklı çalışmalarda incelenebilir. 
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Adib Lutfi, Graduate Student 

Istanbul Sabahattin Zaim University, adiblutfi24@gmail.com 

 

Prof. Dr. Nasuh Uslu 

Istanbul Sabahattin Zaim University, nasuh.uslu@izu.edu.tr 

 

ABSTRACT 

The bilateral trade relations between Indonesia and Turkey during the period of Joko Widodo's 

administration declined due to the high tariffs for entering Indonesian products into Turkey. 

Trade and investment between Indonesia and Turkey are important. There needs to be good 

cooperation so that the creation of a good climate and the stability of mutually beneficial 

economic relations are created with other countries. Indonesia has ratified the Joint Statement 

for the Launching of the Comprehensive Economic Partnership Agreement between Indonesia 

and Turkey (IT-CEPA). Indonesia will get significant benefits in signing this agreement. One 

of the targets to be achieved by both countries is to meet the total Indonesia-Turkey bilateral 

trade target of USD 10 billion by 2023. The main objective of the research is to identify these 

issues with over the example from 2014-2019, obviously in the era of Joko Widodo’s 

administration.  Mixed methods will be used to serve the research objectives. In this context, 

research will be built on four main pillars of research, namely "literature review", "interview", 

"document collection" and "qualitative research". Data obtained through practice interviews 

with the Indonesian Ambassador in Ankara. In addition, secondary data obtained from the 

results of searching official documents and other sources. The results of this study answer the 

question of the fundamental factors why Indonesia wants to ratify the I-T CEPA with Turkey.  

In this context, we will discuss in advance the analysis of Indonesia's political and economic 

interests in Turkey. The I-T CEPA Agreement will strengthen the economic relations between 

the two countries and can achieve the targets set in 2023. 

Key words: Trade relations, I-T CEPA, Trade Target, Mixed methods, Qualitative research. 
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ÖZET 

Havacılık sektörü global ekonomik piyasaların ilgisini önemli ölçüde çekmektedir. Ülkemizde 

havacılık sektörünün gelişmesi alınan kararlar ve kısa bir süre önce faaliyete giren yeni 

havalimanı sayesinde ivme kazanmıştır. Uluslararası Pazarlama kişisel ve örgütsel amaçlara 

ulaşmayı sağlayacak değişimleri gerçekleştirmek üzere malların, hizmetlerin ve fikirlerin 

geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına yönelik birden çok ülkede 

yerine getirilen planlama ve uygulama sürecidir. Havayolu şirketleri günümüzde sürdürülebilir 

olabilmek için rekabet gücünü artırmalıdır, bunun içinde uluslararası pazarlama konusunda 

etkin olmaları gerekmektedir.  Havayolu şirketleri rekabet üstünlüğü sağlamak ve pazar payını 

arttırabilmek için çeşitli argümanlar kullanıp, kendine özgü dinamikleri ve avantajları ön plana 

çıkartarak çok yönlü stratejiler oluşturmuşlardır. Bu çalışmada Uluslararası pazarlama ve 

havacılık sektörüne değinilmiş olup konu ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Ülkemizin 

bayrak taşıyıcı havayolu şirketi olan Türk Havayolları pazarlama stratejileri ele alınmış olup, 

son zamanlarda almış olduğu ödüllerden de bahsedilmiştir. Çalışmanın kısıtı sadece literatür 

taraması yapılmış olmasıdır bundan sonraki çalışmalar için havayolu işletmelerinde uluslararası 

pazarlamaya yönelik nitel yöntemler ile araştırma yapılması tavsiye edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Pazarlama, Havacılık, Havayolu Şirketleri 
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CRITIC TEMELLİ TOPSIS YÖNTEMİ İLE ALLİANZ SİGORTA ŞİRKETİNİN 

2015-2019 YILLARI ARASINDAKİ PERFORMANSININ ANALİZİ  

 

Osman Yavuz Akbulut, Yüksek Lisans Öğrencisi 

İstanbul Üniversitesi,  osmanyavuz_39@hotmail.com 

 

Emel Öncel, Yüksek Lisans Öğrencisi 

 İstanbul Medeniyet Üniversitesi,  oncel.emel@gmail.com     

 

ÖZET 

Finansal piyasalar içerisindeki önemli her geçen gün artan sigortacılık sektörünün veya 

sektörde faaliyet göstermekte olan sigorta şirketlerinin hem performansının düzenli olarak 

analiz edilmesi hem de analiz sonuçlarının detaylı olarak irdelenmesi bir taraftan Türk finans 

sektörünün etkin bir şekilde faaliyetlerine devam edebilmesi diğer taraftan da ekonomik 

faaliyetlerin istikrarlı bir biçimde devam edebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır (Peker 

ve Baki, 2011: 2; Bayramoğlu ve Başarır, 2016:135; Asadi ve Moghri, 2016:120; Ćurak, Lončar 

ve Poposki, 2009:30). 

Gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında Türk sigorta sektöründe üretilen prim miktarının en yüksek 

olduğu branşların hayat dışı sigorta branşları olduğu söylenebilir. Hayat dışı sigorta alanında 

faaliyet gösteren sigorta şirketleri incelendiğinde, 2015-2019 yılları arasında Allianz sigorta 

şirketinin prim üretiminde en yüksek pazar payına sahip olduğu gözlemlenmektedir.  2018 yılı 

verilerine göre Allianz sigorta şirketi 6.923 milyon Türk lirası prim üretimiyle %12’lik pazar 

payına sahiptir. Dolayısıyla, bu çalışmanın amacı Çok Kriterli Karar Verme yöntemlerinden 

CRITIC ve TOPSIS yöntemleri ile Türkiye’de hayat dışı sigorta sektöründe faaliyette bulunan 

Allianz sigorta şirketinin 2015-2019 yıllarındaki performansları değerlendirmektir (Allianz 

Sigorta Şirketi Finansal Raporları, 2017, 2018 ve 2019;Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık 

ve Bireysel Emeklilik Faaliyet Raporları, 2018). 

Çalışmanın uygulama kısmının ilk aşamasında Allianz sigorta şirketinin 2015-2019 yıllarına 

ait on adet kriter (Prim üretimi, gerçekleşen hasar, vergi öncesi kar, özkaynaklar, toplam 

aktifler, toplam yükümlülükler, personel sayısı, özsermaye karlılığı, aktif karlılığı ve net dönem 

karı) belirlenmiş ve bu değişkenler CRITIC yöntemi kullanılarak önem düzeylerine göre 

ağırlıklandırılmıştır. CRITIC yaklaşımı sonucunda Allianz sigorta şirketi için söz konusu 

dönemde en önemli performans kriterinin toplam yükümlülükler kriterinin olduğu buna karşın 

en önemsiz performans kriterinin ise vergi öncesi kar kriterinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Çalışmanın ikinci aşamada CRITIC yaklaşımı ile hesaplanan kriter ağırlıkları TOPSIS 

yaklaşımına dahil edilerek yıllara göre performans skorları tespit edilmiştir. Bu yöntemden elde 

edilen sonuçlara göre Allianz sigorta şirketinin 2017 yılındaki performansının diğer yıllara göre 

daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Performans sıralamasında 2017 yılını sırasıyla 2016, 

2019,2015 ve 2018 yılları takip etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: CRITIC, TOPSIS, Allianz Sigorta Şirketi, Performans Analizi.  
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LONDRA FTSE100 BORSA ENDEKS FİYATLARI İLE ALTIN FİYATLARI 

ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 

Fadime Tolu 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, fadime-277@outlook.com 

 

ÖZET 

Londra FTSE100 Borsa Endeks fiyatları ile altın fiyatları arasındaki ilişkiyi ortaya konulmaya 

çalışıldığı bu çalışmada, değişkenler arasındaki uzun ve kısa dönemli ilişkinin olup olmadığı 

varsa hangi yönde olduğu çalışmanın asıl amacıdır. Çalışma Ocak 2010 ile Nisan 2020 dönemi 

arasındaki aylık verileri kapsayan ekonometrik zaman serisi analizi yapılmıştır. Çalışmada 

kullanılan FTSE100 Borsa Endeks fiyatları ile altın fiyatlarından oluşan veri seti elde edilmiştir. 

Elde edilen veri seti ile çalışmanın amacı doğrultusunda öncelikle birim kök testlerinden, 

literatürde yapılan çalışmalardan yola çıkarak en çok tercih edilen Augmented Dickey-Fuller 

(ADF) ile Philips-Perron (PP) testlerinden yararlanarak değişkenler aynı düzeyde yani birinci 

farkında durağanlaştırılmıştır. Değişkenlerin aynı düzeyde durağanlaştırılmasından dolayı 

yapılması gereken Eş Bütünleşme analizi yapılmıştır. Analizin ilk aşamasında uygun gecikme 

uzunluğu belirlendikten sonra Johansen Eş Bütünleşme analizi tercih edilmiş olup değişkenler 

arasındaki uzun dönemli bir ilişki olduğu, değişkenlerin uzun dönemde eş bütünleşik bir yapıda 

oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Daha sonraki aşamada Hata Düzeltme Modeli analizi yapılarak 

altın fiyatları ile FTSE100 Borsa Endeks fiyatı değişkenlerinin yaklaşık bir dönem (ay) sonra 

tekrar birlikte hareket edebileceklerini göstermektedir. Ayrıca değişkenler arasındaki kısa 

dönemli ilişkinin yönünün tespiti için Granger Nedensellik testi yapılmıştır. Test sonucunda iki 

değişken arasında %10 anlamlılık seviyesinde kısa dönemli çift yönlü bir nedensellik ilişkisi 

bulunmuştur. Sonuç olarak, değişkenler arasında uzun dönemli bir eş bütünleşik yapıda olduğu, 

kısa dönemli ise aralarında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu sonuçlarına varılmıştır. 

Çalışmada kullanılan farklı endeks, farklı finansal değişkenken, farklı zaman dilimi ve 

çalışmanın doğrultusunda seçilen ekonometrik analiz yönteminden dolayı literatürdeki yapılan 

çalışmalardan farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar göz önüne alınarak gelecekteki 

çalışmalara katkı sağlanacağı düşünülmektedir. Ayrıca yapılan analizler sonuçlarına göre kısa 

vadeli yatırımcılar için önemli düzeyde katkıda bulunacaktır. FTSE100 Borsa Endeks 

fiyatlarının artması altın fiyatlarının da artmasına ya da altın fiyatlarının artmasından dolayı 

FTSE100 Borsa Endeks fiyatlarının da artacağını gösterdiği gibi tersi durumda olan azalması 

hakkında ön bilgi vermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Altın, FTSE100, Eş Bütünleşme 
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GOOGLE TRENDS “BİTCOİN” ARAMALARI İLE BİTCOİN/USD FİYATLARI 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİa 

 

Çilem Yıldırım 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, cilem_yildirim@mail.ohu.edu.tr 

 

ÖZET 

2008 yılında bir makale ile ortaya çıkan, kriptoloji biliminden faydalanan ve dijital bir sanal 

para birimi olan kripto para, son yıllarda en çok tartışılan ekonomik kavramlardan biri olmuştur. 

Bu çalışmada yatırımcı ilgisini temsil eden Google arama sayılarının paylaşıldığı Dünya geneli 

Google Trends “Bitcoin” aramaları ile Bitcoin/USD fiyatlarındaki değişim arasındaki ilişkiyi 

incelemek amaçlanmıştır. Diğer bir ifade ile Google aramaları ve Bitcoin/USD”nin birbirleri 

üzerinde açıklayıcı bir etkileri olup olmadığı tespit edilmeye çalışılacaktır. Bitcoin/USD 

verileri investing.com adresinden, Trend verileri ise https://trends.google.com/ temin 

edilmiştir. Araştırılan veri seti 26.04.2015 ve 19.04.2020 arasındaki haftalık 261 gözlemden 

oluşmaktadır. Bu çalışma da, Bitcoin/USD ile “Bitcoin” kelimesinin aranma sayısı arasındaki 

ilişki ARDL testi ile incelenmiştir. Fiyat değişkeninin (Bitcoin/USD) logaritmik değişkeni 

oluşturulmuştur. Philips Perron (PP) ve Geliştirilmiş Dickey Fuller (ADF) birim kök testleri ile 

serilerin durağanlıkları kontrol edilmiştir. Fiyat değişkeni (Bitcoin/USD) I(1) birinci farkta, 

Bitcoin değişkeni (Google trends) I(0) seviyede durağan olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Daha 

sonra değişkenlerin arasındaki ilişki ARDL ile incelenmiştir. ARDL testi sonuçlarına göre, kısa 

ve uzun dönemde aralarında bir ilişkinin varlığına ulaşılmıştır. Yapılan sınır testine göre bu iki 

değişken arasında eş bütünleşme var olduğu kanıtlanmıştır. Ayrıca yapılan Granger testine göre 

Bitcoin google arama sayısı ile (Fiyat) Bitcoin/USD arasında tek yönlü bir ilişkinin varlığı elde 

edilmiştir. Bitcoin/USD Fiyatlarında bir değişim insanları google üzerinden bitcoin aramasına 

itmektedir. Bu sonuçlar Bitcoin’in halk arasında merak edilen ve takip edilen bir sanal para 

birimi olduğu, bu parada meydana gelen bir hareketliliğin bitcoin’e olan ilgiyi artırdığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen veriler Stata 14,2 programı ile analiz edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Google Trends, Bitcoin, ARDL Sınır Testi  
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ABD DOLAR ENDEKSİ İLE VIX KORKU ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ARDL 

SINIR TESTİ YAKLAŞIMI 

 

Seden Ercan 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, ercan_seden579@hotmail.com  

 

 

ÖZET 

Uluslararası finans piyasalarının en önemli üç endeksi içinde yer alan VIX (Korku endeksi), 

MOVE ve ABD Dolar endekslerinin (DXY) gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin döviz kurları 

üzerinde etkileri olmaktadır. Bu nedenle de birçok ülkenin finansçıları tarafından yakından 

takip edilmektedir. Yapılan çalışmalara bakıldığında da bu borsa endeksleri ile farklı borsa 

endeksi etkilerini inceleyen birçok literatür bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarda da genellikle 

farklı sonuçlara ulaşılmakta ve bu da tartışmalara neden olmaktadır. Bu nedenle de birçok 

borsalarla araştırma konusuna neden olmuştur. Ancak birbirini yakından takip etmesi beklenen 

Dolar endeksi (DXY) ve Korku endeksi (VIX) arasındaki ilişkiyi ölçmek için yapılan herhangi 

bir literatüre rastlanmamaktadır. Bu nedenle de çalışmanın amacı, ABD Dolar Endeksi’ ndeki 

fiyat değişimlerinin VIX Korku Endeksi (CBOE Volatility Index) üzerindeki etkisini 

araştırmaktır. Bu amaçla çalışmada, 01.01.2010- 31.03.2020 tarihleri arasındaki iş günü verileri 

alınıp, ABD Dolar endeksi ile VIX Korku endeksi karşılaştırılarak analiz edilmiştir. Dolar 

endeksinin VIX getirilerine etkisi ARDL yöntemi ile kısa ve uzun dönemli ilişkilerine bakılarak 

incelenmiştir. Son olarak ise, değişkenler arasında nedensellik ilişkisinin olup olmadığını analiz 

etmek için Granger nedensellik testi yapılmıştır. ARDL Eş bütünleşme analizi sonucunda Dolar 

endeksi ve VIX Korku endeksi arasında uzun dönemli ilişki ortaya çıkmıştır. Granger 

nedensellik analizine göre ise, Korku endeksinden Dolar endeksine tek yönlü nedenselliğin 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Dolar Endeksi, VIX Korku Endeksi, ARDL Sınır Testi 
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YENİ HESAPLANMAYA BAŞLAYAN BİST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ’ NİN 

HİSSE GETİRİLERİNE ETKİSİ 

Seden Ercan 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, ercan_seden579@hotmail.com  

 

 

ÖZET 

Hisse getirileri fiyat endeksleri, finansçı ve yatırımcılara önemli bir etki yaratmaktadır. Bu 

nedenle de belli bir endeks içerisinde olmak, endeks için gerekli olan belli özellikleri 

bünyesinde taşımak anlamına gelmektedir. Bu özelliklerden dolayı hisse senedi finansçı ve 

yatırımcıları belli endekslerde olan hisse getirileri ile ilgilenmektedir. Yeni endeks olarak 

borsaya BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi katılmıştır. Endeks borsada yeni hesaplanmaya 

başlayacak ve bu da hisse getirileri üzerinde yaratmış olduğu etkilerin merak konusu olmasına 

neden olacaktır. Bu sebeple de çalışmadaki amaç, endekslere yeni alınan BİST Banka Dışı Likit 

10 Endeksi’ nin hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisini araştırmaktır. Çalışma kapsamında 

endekste yer alan 10 adet şirketin hisse getirilerinde meydana gelen etki incelenmiştir. 

Çalışmada veri seti olarak Banka Dışı Likit 10 endeksi şirketlerinin getirileri ve BİST 100 

Endeksi’ nin getirileri çalışma kapsamına alınmıştır. Araştırma Olay Çalışması (Event Study) 

yöntemiyle ve Bağımlı Örneklem t Testi uygulanarak analiz edilmiştir. Olay çalışması yöntemi 

kullanılan çalışmada, BİST Banka Dışı Likit 10 Endeksi’ nin yeni işlem görmesiyle birlikte 

endekse alınan şirketlerin hisse senedi getirilerinin bu olaydan nasıl etkilendiği ortaya 

konulmuştur. Olay Çalışması (Event Study) analizinin sonucunda, (-3,+3) gün aralığında bazı 

günlerde hisse getirilerine pozitif etki gözlemlenirken, bazı günlerde ise negatif etki 

gözlenmiştir. Yani endekse alınmanın getiriler üzerinde olumlu sonuçlarının yanı sıra olumsuz 

sonuçlarının da olabileceği kanısına varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Banka Dışı Likit 10, BİST 100, Olay Çalışması 
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İKİNCİ GÜN 2. PANEL ÖZETLERİ 

 

İSLAM HUKUKUNA GÖRE TASARRUF FİNANSIN TAHLİLİa 

Kıvanç Sinan Bardakcı 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, kivanc.sinan@gmail.com 

 

Prof. Dr. Recep Cici  

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, recep.cici@izu.edu.tr 

 

 

ÖZET 

Tasarruf finans ya da başka bir deyişle Tasarrufa dayalı faizsiz finansman sektörü son birkaç 

yılda oldukça yaygınlık kazanmıştır.  Sektör, Avrupa’da özellikle Almanya’da yaygın olarak 

bulunan ve ekonomide konut satışının %30’unu karşılayan “Yapı Tasarruf Sandıkları” 

uygulamasına benzemekte lakin Türkiye’nin kendisine has özellikleri bağlamında faizsizlik 

iddiasında bulunmaktadır. Türkiye’de finansal kuruluşlar anonim şirket olarak kurulmak 

durumunda olduğundan kooperatif bankacılık esaslarıyla uyum gösterebilecek olsa da onlardan 

ayrılmaktadır. Söz konusu çalışmamız, tasarrufa dayalı finansın mevcut işleyişini detaylı bir 

şekilde ortaya koyarak sektörün faizsizlik iddiasının gerçekçiliği ve daha da genişleterek İslam 

hukuk ilkelerine uyumlu olup olmadığı ortaya konulmaya çalışılacaktır.  Sektörle alakalı çok 

fazla çalışma bulunmamakla birlikte yapılan çalışmalarda sonuca ulaşmak anlamında 

eksiklikler bulunmaktadır. Zira konuyu inceleyen araştırmacılar ya sektör dışında olup İslam 

hukukçusu olmakta ya da sektör içinden olup İslam hukuku ile ilgili bir uzmanlığı 

bulunmamaktadır. Bizim çalışmamız ise hem ilahiyat ve işletme ihtisası bulunan hem de sektör 

içinden bir yönetici tarafından yapılacak ve bu durum çalışmanın sonuca ulaşması noktasında 

katkı sağlayacaktır. Çalışmada izlenecek yol öncelikli olarak Tasarruf finansın kısa tarihçesi ile 

birlikte, sektörün günümüzdeki durumu, sektörü temsil eden firmalar ve haklarında sektörün 

gelişim seyrini göstermek maksadıyla kısa bilgiler ve finansman sağlamada kullandıkları 

yöntemler detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Sonrasında sektör temsilcisi konumunda bulunan 

firmaların müşterileri ile yaptıkları sözleşme maddeleri ele alınıp sahada uygulama biçimleri 

detaylı bir şekilde ortaya konacaktır. Bu şekilde sektörün finansman sağlama hususunda 

izlediği yolun röntgeni çekilmiş olacaktır. Bununla birlikte İslam hukuku kapsamında İslami 

iktisat ve finansının ana ilkeleri ortaya konmaya çalışılacak ve bu tarikle akit teorisi ve faiz 

teorisi ele alınarak sektör uygulamalarıyla mukayesesi mümkün olabilecektir. Bu bağlamda 

fıkıh müktesebatımızın el-Mebsut, el-Binaye fi şerhi Hidaye, el-İhtiyar, Mülteka gibi ana 

eserlere müracaat edilerek alım-satım, faiz, vedia, ariye, karz ve karz-ı hasen, şirket kavramları 

detaylandırılacak ve çağdaş yorumları ortaya konulmaya çalışılacaktır. Sonuç olarak 

çalışmamız hem sektöre hem de akademi camiasına katma değer sunmuş olacaktır. 
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KATILIM BANKALARININ TAKİPTEKİ KREDİ ORANLARININ MEVDUAT 

BANKALARI İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ  

 

Muhammed Hadin Öner, Doktora Öğrencisi 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, hadinoner@aksaray.edu.tr 

 

 

ÖZET 

Ülke ekonomilerinin büyümelerindeki en önemli aktörlerden birisi bankalardır. Bankacılık 

sektörünün olası bir olumsuzluk yaşaması ülke ekonomilerini negatif yönde etkilemektedir. 

Bundan dolayı bankacılık sektörünün krizlere karşı dayanıklılığı çok önemlidir. Bu 

dayanıklılığının göstergelerinden birisi takipteki kredi oranlarıdır. Bankaların takipteki kredi 

oranlarının artması sadece bankacılık sektörünü değil, reel sektörü de olumsuz yönden 

etkilemektedir. Takipteki kredi oranlarının artması durumunda bankalar kredi 

kullandırımlarında iştahsız davranarak işletmelerin ve bireylerin kredi taleplerini olumsuz 

cevaplayarak ülke ekonomisinin zarar görmesine neden olacaktır. Bahse konu olumsuzlukların 

yaşanmaması için bankaların risklerini doğru bir şekilde yönetmesi ve gerekli tedbirleri alması 

önemli bir husustur. Bankacılık sektörü içerisinde faaliyet gösteren katılım bankalarının gerçek 

ticarete dayanan finansman modellerine göre çalışması, bankacılık sektöründeki diğer banka 

türlerine göre daha sağlam ve şoklara karşı daha dayanıklı olduğu düşünülmektedir. Bu 

durumda takip oranlarının mevduat bankalarına kıyasla daha düşük olduğu beklenilmektedir. 

Özellikle son yıllarda kredilerin milli gelire oranının artması takipteki kredi meselesini önemli 

hale getirmiştir. Bu minvalde çalışmamızda katılım bankalarının takipteki oranlarının mevduat 

bankalarına nazaran ne düzeyde olduğu benchmark modeli kullanılarak analize tabi 

tutulmuştur. Analiz sonucunda katılım bankaları ile mevduat bankalarının kredi takip seyirleri 

karşılaştırılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Katılım Bankaları, İslami Bankacılık, Sorunlu Krediler 
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İSLAMİ FİNANSTA GECİKME CEZASI UYGULAMALARIa 

 

Mustafa Dereci, Doktora Öğrencisi 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, mustafadereci@yahoo.com 

 

ÖZET 

Dünya finans sisteminin önemli bir bileşeni haline gelen ve İslam Hukuku çerçevesinde 

faaliyette bulunan İslami Finans Kuruluşları, yoğunlukla borç alma, borç verme ve fon 

kullandırma araçlarını uygulamak durumundadırlar. Her tür borç verme işlemi tabii olarak belli 

oranda tahsil edilememe riskini taşımaktadır. O halde finansal aracılık hizmeti veren İslami 

Finans Kurumlarının, özelde ise İslami Bankaların, tahsil edilemeyen alacak yönetiminin 

önemli bir parçası olarak gecikme farkı veya gecikme cezası uygulamalarını iş süreçlerine dahil 

etmeleri kaçınılmazdır. İslami Banka fon kaynaklarının ortalama olarak %85’inin mevduat ve 

dış borçlanmalardan oluştuğu düşünüldüğünde tahsili geciken alacakların banka karlılığı ile 

birlikte mevduata dağıtılacak kar payı üzerinde olumsuz tesir icra edeceği anlaşılmaktadır. Esas 

itibariyle, İslami Bankaların gecikmiş kredi alacakları için uygulayacakları cezai tedbirler, bu 

tarz olumsuz sonuçları en aza indirmeyi ve yönetilebilir bir seviyede tutmayı amaçlayacaktır. 

Genel olarak İslam Hukukçuları ödeme gücü bulunduğu halde borcun kasıtlı olarak 

ödenmemesinin hem ahlaki hem de hukuki bir suç olduğu ve bu tür bir yaklaşımın borçluya 

cezai müeyyide uygulanmasını meşru kılacağı hususunda fikir birliği içerisindedirler. Bununla 

birlikte uygulamalarda ve teknik detaylarda farklılıklar olduğu görülmektedir. Bu makale, 

Türkiye’de ve Dünyada İslami Bankaların tahsili gecikmiş kredi alacakları için uyguladıkları 

cezai müeyyideleri ve bu konuda İslam Hukukçularının görüşlerini karşılaştırmalı olarak 

incelemeye çalışan bir literatür araştırmasıdır. Gecikme cezası kavramının yoğun uygulama 

alanını çağdaş İslami Finans faaliyetleri içerisinde bulduğu gerçeğinden hareketle, 

çalışmamızda kadim fıkhi kaynaklar ve mezheplerin görüşleri ile birlikte son dönem İslam 

Hukukçuları ve fıkıh kurumlarının görüşleri de ortaya konulmaya çalışılacaktır.  Netice 

itibariyle, İslami Finansta gecikme cezası konusuyla ilgili yurt içi ve yurtdışında oluşturulmuş 

sınırlı sayıdaki bilimsel birikime katkı sağlanması hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İslami Finans, Tahsili Gecikmiş Alacaklar, Gecikme Cezası. 
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AFRİKA’ DA DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM: CEZAYİR ÖRNEĞİ (2012-2019)a 

Salihanur Aykan Darfılal, Yüksek Lisans Öğrencisi 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, darfilal.salihanur@std.izu.edu.tr 

 

Dr. Haşmet Gökırmak 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, hasmet.gokirmak@izu.edu.tr 

 

ÖZET 

Küreselleşme ile birlikte ülkeler arasındaki ekonomik, ticari ve teknolojik sınırların ortadan 

kalkması ülkeler arası sermaye transferi konusunu etkili kılmıştır. Özellikle son yıllarda 

sermaye transferlerine  kapalı olan ülkelerde de bu durumun olumlu yönde değiştiği  

gözlenmektedir. Uzun yıllar savaşlar ve sömürüler altında kalan Afrika ülkeleri, uzun vadede 

getirilerini dikkate alarak doğrudan yabancı yatırımları kendilerine çekmeye çalışmaktadır. 

Gelişen ekonomisi, genç nüfusu ve doğal kaynakları ile Afrika çağımızın yükselen kıtası olarak 

nitelendirilmektedir. IMF ve OECD 2018 verilerine göre küresel ekonominin 2020 yılında 

yüzde 3 büyümesi beklenirken Afrika kıtasının bu dönemde yüzde 4,1 oranında büyüyeceği 

öngörülmektedir. Türkiye ise özellikle ‘‘Afrika Açılımı’’ sayesinde Afrika kıtasıyla olan siyasi, 

ekonomik ve toplumsal ilişkilerini son yıllarda hızla geliştirmektedir. 

Avrupa ve Afrika arasında stratejik bir konumda bulunan, genç nüfusa ve 4 bin 200 dolar 

gayrisafi yurtiçi hasılaya sahip bir Kuzey Afrika ülkesi olan Cezayir Afrika'da yatırım yapmak 

isteyen ülkeler için çok önemli bir ekonomik ortaktır. Türkiye’nin Afrika’ya açılan kapısı 

niteliğinde olan Cezayir’e ülkemizden yaklaşık 3,5 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım 

miktarı ile en büyük yabancı yatırımcılarından biri olma yolunda hızla ilerlemektedir. Bölgede 

en büyük enerji üretimi sağlayan ve ihraç eden, ekonomisi büyük ölçüde petrol ve gaz ihracatına 

dayanan ülke Arap Baharı ve petrol krizi gibi gelişen pek çok ekonomik, sosyal ve siyasal 

olaylar ile birlikte birtakım ekonomik reform oluşturma yoluna gitmiştir. Nitekim Arap Baharı 

siyasi bir akım gibi gözükse de bölge ekonomilerinin değişimi açısından büyük önem arz 

etmektedir. Cezayir ithalatı azaltmak, ekonomisini çeşitlendirmek ve hidrokarbon sektörüne 

bağımlılığı azaltmak adına pek çok sektörde doğrudan yabancı yatırımları teşvik etmek gibi 

ekonomik değişimler oluşturma yoluna gitmek üzere önemli adımlar atmaktadır. Ancak ülkenin 

uzun vadede DYY’ lar ve ekonomik büyüme üzerinde ne gibi etkiler oluşturduğu konusunda 

literatürde yeterli araştırma konusu bulunmamaktadır.  Bu çalışmada oluşumda siyasi bir olay 

gibi görünen Arap Bahar’ ının ve buna bağlı gelişen olayların Cezayir ekonomisi ve doğrudan 

yabancı yatırıma etkileri arasındaki nedensel bağıntı 2012-2019 verileri kullanılarak analiz 

edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Afrika’ DYY,  Politikanın DYY’ lara 

Etkisi 
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İSTANBUL FİNANS MERKEZİ PROJESİ’NİN TÜRKİYE’DE İSLAMİ FİNANSA 

KATKISIa 

 

Sefer Gül, Yüksek Lisans Öğrencisi 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, sefer.gul@gmail.com 

 

Dr. Öğr. Üyesi  Ensari Yücel 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, ensari.yucel@izu.edu.tr 

 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi’nin Türkiye’de İslami 

finansa yapacağı katkıyı ortaya koymaktır. Bu çalışmayı yaparken öncelikle İslami finans ve 

Türkiye’de İslami finansın gelişimi üzerinde durulmuştur. Kapsamlı bir literatür taraması 

yapılmış ve İstanbul Finans Merkezi Projesi ile İslami finans ilişkisini ortaya koyan bir çalışma 

bulunamamıştır. Aynı biçimde literatürde İstanbul Finans Merkezi Projesi’nin genel olarak 

İslami finans özelde katılım bankacılığı alanına katkısı incelenmiştir, bu yönüyle de ilk çalışma 

olacaktır. Bu kapsamda gerek ülkemizin stratejik konumu gerek genç ve dinamik nüfusa sahip 

olması da ülkemizin artı değerleri olarak öne çıkmaktadır. Keza Katar, Bahreyn ve Dubai gibi 

birçok İslam ülkesinin hem coğrafi yakınlık hem de kültürel ortaklık nedeniyle ülkemize 

yatırım iştahı bilinmektedir. Bu bağlamda İstanbul gibi Avrupa ve Asya’nın merkezinde 

bulunan, ticaretin merkezi olan bir şehrimizin finans merkezi olması kaçınılmaz hale gelmiştir. 

Ayrıca bu çalışmada bir şehrin finans merkezi olması için gerekli özellikleri de anlatılmış ve 

İstanbul’un bu özellikleri taşıyıp taşımadığı da kapsamlı olarak analiz edilmiştir. Çalışmanın 

sonuç kısmında ise aynı zaman diliminde faaliyete geçen Kazakistan (Nursultan) Astana Finans 

Merkezi ile İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi’nin karşılaştırması yapılmış ve bu 

konuda atılması gereken adımlar ile ilgili önerilerde bulunulmuştur. Bu bildirinin İstanbul 

Finans Merkezi özelinde ülkemizde ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelere zemin hazırlayacağı 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İstanbul Finans Merkezi, İslami Finans, Katılım Bankacılığı. 
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İSLAM EKONOMİSİNDE CİNSİYET EŞİTLİĞİ: KADININ ÇALIŞMA 

HAYATINDAKİ YERİ 

Semiha Sönmez 

Kocaeli Üniversitesi, semihasnmez@hotmail.com 

ÖZET 

Toplumlar kadınların çalışmasını neden yanlış bulur ve bunu neden yalnızca din perspektifiyle 

değerlendirir? Erkeklerin kendi hegemonyalarını sürdürebilmek için din adı altında kendi 

düşüncelerini ve çalışma hayatına olan bakış açılarını kadınlara yönelttiklerini söylemek 

mümkün müdür? Kültürlerin ataerkil yapıya sahip olması kadının çalışmasına olan önyargıları 

oluşturmamış mıdır? Kadının ülke ekonomilerinde yer almamasını yalnızca İslamiyet’e 

dayandırmak ne kadar doğrudur? Erkekler geçmişten günümüze kadar kadınlardan çeşitli 

rollere bürünmelerini istemişler ve kendisine biçilen rolleri kabullenerek hareket eden kadınları 

övmüşler bu rolleri inkâr eden kadınları ise yermişlerdir. Biçilen roller ise Müslüman 

toplumlarda genellikle İslam’a dayandırılmıştır. İslam’ın kadınla erkeği ayırmadığı, Kur’an-ı 

Kerim’de geçen ayetlerin cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanlara seslendiği kabul edilmiş 

bir gerçekliktir. İslamiyet’in ilk yıllarından günümüze kadar kadın ve erkek eşitliği 

konusundaki düşüncelerin değişime uğradığı görünse de iktisadi anlamda bu eşitlik hala 

tartışmalıdır. Kadınların ekonomide rol almasının ve iş gücüne aktif olarak katılmasının İslam 

dininde izin verilmediği gerekçesi ile engellendiği topluluklar bulunmaktadır. Ancak Hz. 

Muhammed (sav) döneminde kadın eliyle ürünlerin üretildiği ve bu ürünlerin ticaretinin 

yapıldığı günümüze ulaşan rivayetler arasındadır.  Geçmişten günümüze kadar toplumsal 

yapılar incelendiğinde kadına atfedilen değerin farklılıklar gösterdiğini, zamanla değiştiğini 

görmekteyiz. Kadın erkek eşitsizliğinin normal olduğunu savunan ataerkil toplumların gün 

geçtikçe yerini kadın erkek eşitliğine alışan ve bu yönde evrimleşme sancıları içerisinde 

bulunan toplumlara dönüştüğü görülmektedir. Yaşanan değişim sancısının başında kadının 

çalışma hayatındaki yerinin ne ve nasıl olması gerektiği sorularının cevaplanması gelmektedir. 

Bu çalışmada değişimin bir parçası olan Müslüman toplumların kadının çalışmasına dair bakış 

açısı ve İslam dinin de kadının çalışmasına herhangi bir yasağın getirilmediği Kur’an-ı 

Kerim’de geçen ayetlerle ve Hz. Muhammed ( sav)’in sözleri ve davranışları ile 

tartışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İslam Ekonomisi, Cinsiyet Eşitliği, İslam’ da Kadının Çalışması 
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İKİNCİ GÜN 1. PANEL ÖZETLERİ 

 

HZ PEYGAMBER (S.A.V)’ İN HİCRETİa 

Hüseyin Şamlı, Yüksek Lisans Öğrencisi 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi,  h.samli@hotmail.com 

 

Prof. Dr. Ziya Kazıcı 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, ziya.kazici@izu.edu.tr 

 

 

ÖZET 

Hicret, kelime olarak ayrılmak, terk etmek, ilgisini kesmek, bir yerin terkedilerek başka bir 

yeregöç edilmesi anlamlarına gelmektedir. Terim anlamı ise, genelde Gayri Müslim ülkelerden 

İslam ülkelerine göç etmeyi, özelde ise Hz Peygamber’in ve Mekkeli Müslümanların 

Medine’ye göçünü ifade etmektedir. Peygamberler tarihin değişik dönemlerinde davalarını 

farklı coğrafyalarda kökleştirmek amacıyla hicret yolcuğunu kullanmışlardır. İşte bu 

Peygamberler’den birisi de Hz Muhammed’dir. Hz Muhammed, Mekke’de tebliğ döneminde 

başta amcası Ebu Cehil olmak üzere Mekke’nin ileri gelenlerinden işkencelere ve hakaretlere 

maruz kalmıştır. O’nun bu davasından vazgeçmemesinden dolayı Mekkeli Müşrikler, Haşim 

ve Muttaliboğullarına üç yıl boykot uygulamıştır. Hatta Mekkeli Müşrikler daha da ileriye 

gitmiş ve tüm kabileler birleşerek Hz Peygamber’e suikast yapmaya kalkışmışlardır. Hz 

Peygamber’de Mekke’deki Müşriklerin kendisine yaptıkları eziyetlere daha fazla 

dayanamayarak Allah Teâla’nin izni ile davasını daha rahat yayabilmesi için 622 yılında 

Mekke’den Medine’ye hicret etmek zorunda kalmıştır.Bu çalışmanın amacı Hz Peygamber’in 

tebliğ döneminde yaşadıklarını, Hz Peygamber’in hicret etmesini ve hicret sırasında 

yaşadıklarını incelemektir. Hz Peygamber’in tebliğ dönemini incelediğimizde kendisinin 

birçok hakaretlere maruz kaldığını ve kendisine yapılanlara rağmen O’nun hiçbir zaman 

davasından vazgeçmediğini görmekteyiz. O’nun İslam’ı daha geniş kitlelere yayabilmesi için 

Allah Teâla’nın izni ile Mekke’den Medine’ye hicret ettiğini görmekteyiz. Hicret esnasında 

başına ödül konduğunu, Sürâka b. Mâlik, Büreyde b. Husayb gibi müşriklerin O,nu öldürmek 

için peşine düştüğünü ve Müslüman olduklarını, Sevr mağarasında üç gün gizlendiğini, 

Küba’ya mescid yaptırdığını ve Ranuna vasisinde ilk Cuma namazını kıldığını görmekteyiz. 

Sonuç olarak Hz Peygamber davasından hiçbir zaman vazgeçmemiştir ve davasından 

vazgeçirmek isteyenlere hiçbir zaman boyun eğmemiştir. O, Hz Ebu Bekir ile çıktığı hicret 

yolculuğunda bazı problemler ile karşılaşsa da, kendilerine hiçbir şey olmadan Medine’ye 

varmışlardır. Hz Peygamber Medine’ de İslam devletini kurarak İslam’ın tüm dünyaya 

yayılmasını sağlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hz Peygamber, Hicret, Müşrik, Mekke, Medine 
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ASR-I SAADETTE OKÇULUK VE UHUD GAZVESİNE KATILAN OKÇU 

SAHABELER 

 

Gökhan Eser 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, gok_han34@hotmail.com 

 

 

ÖZET 

 

Tarihte yaşanan vakalar ancak determinist bir tahlilin neticesinde anlaşılabilmektedir. 

Asırlardır insanoğlunun hayat sürdüğü dünyada coğrafya dediğimiz yeryüzü basit veya kısa 

süreli afetlerde değişime uğrayan bir kütle değildir. Bu nedenle tarihteki birçok olayı ve 

özellikle savaşları açıklayabilmek için determinizmden yararlanırız. Değişmeyen değerlerin 

üzerinde vuku bulan hadiselerde değişken bir faktör olan insanın davranışlarını, istikrarlarını, 

düşünce güçlerini ve stratejilerini incelemeye çalışırız. Stratejilerin oluşturulmasında en önemli 

faktörlerden birisi de kullanılan savaş aletleridir. Malzeme ve mühendislik bilgisi içeren bu 

icatlar tarihe yön veren önemli unsurların başında gelmektedir. Bu çalışmada İslâm tarihi için 

oldukça ehemmiyetli sayılan ve günümüzde bazı tartışmaları hala devam eden Uhud 

Gazvesi’nin belirli noktalarına değinilmeye çalışılmıştır. Hz. Muhammed (sav)’in istikrarlı 

kararları karşısında bazı sahabelerin Hz. Muhammed (sav)’in sözünden çıkmasının sonucu 

yaşanan mağlubiyeti farklı yönleriyle ele almaya çalışılmıştır. Uhud Savaşı’nın yeri 

hususundaki tartışmalar daha doğrusu savaşta yer alan okçuların ve meydan muharebesinin 

yapılmış olduğu yerdeki uzaklıklarının kabul edilecek mesafede olmadığı üzerinde yoğunlaşan 

tartışmalar bulunmaktadır. Müslümanların ordusunda yer alan okçu sahabeleri tespit edip 

onların hayatlarıyla ve okçuluktaki maharetleriyle birlikte inceleyerek bu gazve konusunda yeni 

bir yargı ortaya koymaya çalışılmıştır. Dünya siyasi, askeri, kültürel tarihinin hatırı sayılır bir 

aralığında var olan ok ve yay kültürünün asr-ı saadetteki karşılığını ele alacağız. Bu konuda 

daha önce de birçok çalışma olmasına rağmen sadece olayın siyasi yönü ele alındığı için bu 

konu yeterince açıklığa kavuşmamıştır. Asr-ı saadet döneminde okçuluk kültürünün önemi ve 

özellikleri, Uhud savaşındaki okçu sahabelerin rolü ve bu sahabelerin şahsiyetlerinin okçuluğa 

katkıları gözlemlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Asr-ı Saadet, Ok, Okçuluk, Uhud.  
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AVNÎ (FÂTİH) DÎVÂNI’NDA DÜN-YÂ HAYÂTI 

 

Durmuş Ali AKKAŞ, Yüksek Lisans Öğrencisi 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 

 

ÖZET 

Şiir, insanların kendini ifade etme yollarından biridir. Tarihte hem sıradan insanların hem de 

yöneticilerin kendini ifade etmekte kullandığı bu önemli araç; Osmanlı padişahları tarafından 

da kullanılmıştır. Sultanların bu yolla meydana getirdikleri çeşitli eserler de mevcuttur. Bu 

eserlerden bir tanesi de Fatih Sultan Mehmed’in kaleme aldığı Dîvân’dır. Bu divanda sultanın 

yazmış olduğu şiirler genellikle aşk, sevgili vb. konular hakkındadır. Bunun yanında divan 

şairlerinin hatta bazı mutasavvıf şairlerin de üzerinde durduğu çeşitli konularda şiirler de 

kaleme almıştır. Bu çalışmada da İstanbul’un Fatih’i olan II. Mehmed’in, Avnî mahlasıyla 

yazmış olduğu şiirler incelenerek onun dünya hayatıyla ilgili görüşleri belirlenmeye 

çalışılmıştır. Bu bağlamda inceleme genel itibariyle “dün-yâ hayatı” özelde ise “dün-yâ 

hayatının fâni” olduğunu kasteden mısralar ele alınmıştır. Bu araştırma da Muhammet Nur 

Doğan’ın şerh ettiği ve Yazma Eserler Kurumu tarafından basılan nüshası kullanılmakla 

birlikte Fâtih’in bulunamayan şiirleri Şahmeran Baltacıoğlu’nun Fâtih (Avnî) Divânı ve Tahlili 

adlı doktora tezinden alınmıştır. İnceleme 89 şiir üzerinde yapılmış ve bu konu bağlamında 21 

beyit tespit edilmiştir. Tespit edilen şiirlerin içerisinde dünya kelimesi ya da muadili kelimeler 

kullanılmakla birlikte “fânilik” kavramını yansıtan başka mısralar da bulunmuş ve çalışmaya 

dâhil edilmiştir. İncelenen beyitlerden de anlaşılacağı üzere; büyük bir hükümdar olmasına 

rağmen onun dünyaya rağbet etmeyen, dünya hayatından olabildiğince yüz çeviren ve hayattaki 

amacının ise İ‘lâ-yi Kelimetullah davası olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Fâtih, Avnî, Dünyâ, Fânilik. 
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HİLAFETİN NASS İLE TAYİNİ MESELESİNDE SÜNNÎ VE ŞİÎ DÜŞÜNCE ÖRNEĞİ 

 

Bürhan Mustafa Büyükarslan 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, gencmuslim@outlook.com     

 

ÖZET 

Hz. Muhammed’in (s.a.a.v) vefat etmesiyle ilk defa gündeme gelen Hilafet; dinî ve siyasî 

otoritenin tek elde toplanması demektir. Müslümanlar O’nun vefat etmesiyle bir müddet ne 

yapacaklarını bilememişler, yağmurlu bir kış gecesinde bir o tarafa bir bu tarafa kaçışan 

çobansız koyunlara dönmüşlerdir. Devlet idaresi boş kalmış, bu durumdan dolayı Ensar halife 

seçmek için alelacele Beni Saide Sakîfesi’nde toplanmış ve durumdan haberdar olan Hz. Ebu 

Bekir ise hemen oraya gitmek durumunda kalmıştır. İstişareler sonucu Hz. Ebu Bekir halife 

seçilmiştir. Hz. Ali ise bu sırada Hz. Peygamber’in cenaze teçhizatı ile uğraşmaktadır. Bu 

meşguliyetinden dolayı halife seçiminden habersiz kalmıştır. İlk halifenin seçim aşaması 

aceleye getirildiği için daha sonraları bazı problemlere neden olmuştur. Şii âlimler hilafetin Hz. 

Ali’nin hakkı olduğunu iddia etmişler, Sünni âlimler ise Hz. Ebu Bekir’in hakkı olduğunu ifade 

etmişlerdir. 

Bu çalışmanın amacı, ilk halifenin Nass ile tayini meselesinde farklı yaklaşımların 

irdelenmesidir. Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemine göre 

yapılmıştır. Çalışmada kullanılan eserler seçkisiz olmayan örnekleme tiplerinden amaçsal 

örneklem yöntemine göre belirlenmiştir. 

Elde edilen bulgular ışığında Sünnî ve Şiî âlimlerin görüşlerinde hilafetin Nass ile tayini 

meselesinin yer aldığı bulgusuna ulaşılmıştır. Sünnî âlimler İrtidât âyetini (Maide Suresi 51. 

Âyet) ve Sıddık âyetini (Nisa Suresi 69. Âyet), Şiî âlimler ise Velayet âyetini (Maide Suresi 55. 

Âyet) ve Tebliğ âyetini (Maide Suresi 67. Âyet) delil olarak getirmişlerdir. Sonuç olarak delil 

getirilen bu ayetlere her iki tarafta kendi mezhebince tevillerde bulunarak Sünnîlerin Hz. Ebu 

Bekir’i, Şiîlerin ise Hz. Ali’yi önceledikleri görülmektedir. Bu bağlamda ilk halifenin 

seçiminde tarihi sürecin ve şartların göz ardı edilmemesi önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Hz. Ali, Hz. Ebu Bekir, İmamet, Hilafet, Nass. 
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Hz. MUHAMMED’İN İSTİHBARAT OLUŞUMU ve FAALİYETLERİ 

 

Bürhan Mustafa Büyükarslan 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, gencmuslim@outlook.com     

 

ÖZET 

İngilizce ve Fransızca’da “intelligence” sözcüğü ile ifade edilen; manası “akıl” ve “zekâ” olan 

istihbarat sözcüğünün günümüz Türkçesi’nde sözlük manası “haber almak”dır. İstihbarat; iç ve 

dış tehditlere karşı askeri, iktisadi ve politik sahaya dair bütün malumatların toplanmasına 

vesile olan ve düşmanın bütün istihbarat faaliyetlerini tesirsiz hale getiren kuruluşlar, kullanılan 

malzemeler ve metotlar manasına gelmektedir. Ayrıca istihbarat, devletlerin her sahada hareket 

politikalarını belirlemelerinde baş aktör olmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, Hz. Muhammed’in (s.a.a.v) istihbarat oluşumunu ve faaliyetlerini nasıl 

gerçekleştirdiği, gerçekleştirilen istihbarat oluşumunun ve faaliyetlerinin muhtevası ve İslam’a 

yönelik tehditlerin önlenmesinde istihbarat faaliyetlerinin nasıl bir rol oynadığını ortaya 

koymaktır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme şeklinde yapılmıştır. 

Elde edilen bulgular ışığında İslam Tarihi kaynaklarında Hz. Muhammed ’in (s.a.a.v) istihbarat 

oluşumunun ve faaliyetlerinin yer aldığı bulgusuna ulaşılmıştır. Hz. Muhammed (s.a.a.v) 

nübüvvetin ilk yıllarında Erkam b. Ebi’l-Erkam’ın evini istihbarat ve hareket üssü olarak 

kullanmış, Müşriklerin Daru’n-Nedve’de aldıkları gizli kararlara ulaşabilmek için istihbarat 

ajanlarını görevlendirmiş, Hicret esnasında da bu istihbarattan faydalanmıştır. Medine’de ise 

İslam Devletini kurar kurmaz istihbarata gereken önemi vermiş, civarındaki yollara ve 

bölgelere istihbarat toplaması için seriyyeler göndermiştir. Gönderdiği bu seriyyelerin gizliliği 

için develerin boyunlarına takılan zilleri dahi söktürmüştür. Bedir Savaşı’na giderken 

Kureyş’in iki adamını yakalamış, sorgulamış ve onlara her gün kaç deve kestiklerini sorarak 

ordunun sayısını tahmin etmeye çalışmıştır. Medine Kuşatması’nda ise ajanını kullanmış, 

kendisine dahi sövmesine müsaade ederek ittifak yapan Yahudileri ve Mekkeli müşrikleri 

birbirine düşürerek ittifakı bozdurmuş ve düşmanın çekilmesini sağlamıştır.  

Sonuç olarak Hz. Muhammed yaşadığı dönemin siyasal, sosyal, toplumsal olaylarını ve insânî 

algılarını değerlendirerek bunlardan istihbarat raporları elde ettiği ve bu raporlara göre hareket 

ettiği sonucuna ulaşılabilir. Bundan dolayı Hz. Muhammed’in istihbarat oluşumu ve faaliyetleri 

yadsınamayacak kadar önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: İstihbarat, Hz. Muhammed, Casus. 
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İKİNCİ GÜN 2. PANEL ÖZETLERİ 

 

HÜSN-Ü AŞK MESNEVİSİ’NDE RENKLERİN İNCELENMESİ 

 

 

Zeynep Ayhan 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, zzeynepayhan@gmail.com    

 

ÖZET 

Hüsn ü Aşk Mesnevisi, sembolik ve kapalı anlamları ile Türk edebiyatının öncü eserleri 

arasındadır. Mesnevide geniş ve renkli hayaller, canlı tablolar haline getirilerek okuyucunun 

hayal dünyasına sunulmuştur. Pek çok yerinde mesnevilerde görülmeyen bir lirizm ve 

mükemmellik öne çıkmaktadır.  Şeyh Galip, beyitlerini canlı tablolar haline getirirken birçok 

renkten faydalanmıştır. Bazen betimleme için bazense sembolizm için kullandığı renkler, şiire 

derinlik katmada önemli birer unsur olmuştur. Araştırmanın amacı, Türk edebiyatında önemli 

bir yere sahip olan Hüsn-ü Aşk Mesnevisi’nde renklerin kullanımı ve sembolize ettiği anlamları 

incelemektir. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme yolu kullanılmıştır. 

Muhammet Nur Doğan’ın “Şeyh Galib Hüsn-ü Aşk- Metin, Düz Yazıya Çeviri, Notlar ve 

Açıklamalar” adlı eseri temel kaynak alınarak, mesnevide geçen renkler incelenmiştir. Kırmızı, 

siyah, beyaz, yeşil, gri, sarı ve mavi renklerinin yanı sıra renk kavramı da araştırmada ele 

alınmıştır. Renklerin betimsel ve sembolik manaları anlaşılmaya çalışılmıştır. Mesnevide 

kullanılan renklerin, bazen isimleri ile bazen de temsil ettiği nesneler aracılığı ile kullanıldığı 

tespit edilmiştir. Kırmızı rengi, kan, ateş, şarap, yakut ve çiçekler vasıtasıyla aktarılırken; siyah 

rengi kara ve amber ile; beyaz rengi çiçekler, inci, ay ve nur ile; yeşil rengi zümrüt ve zebercet 

taşı ile; sarı rengi ise altın ile somutlaştırılmıştır. Renkler, şiirlerin okuyucunun zihninde bir 

tablo gibi şekillenmesi yönüyle oldukça etkili olmaktadırlar. Galip’in, renkleri bu kadar iyi 

şekilde kullanması, mesnevinin etkileyiciliğini ve akılda kalıcılığını artırmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Şeyh Galip, Hüsn-ü Aşk, Renkler.  
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HÜSN Ü AŞK’TA MEKÂNSAL ZITLIKLAR 

 

Rahmet Sena Özdemir 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, rsenaozdemir@gmail.com 

 

 

ÖZET 

Türk Edebiyatı’nda Sebk-i Hindî’nin en önemli temsilcilerinden biri kabul edilen Şeyh Gâlib’in 

kaleme aldığı Hüsn ü Aşk mesnevîsi, zengin içeriği ve renkli üslubuyla Divan şiirinde önemli 

bir yere sahiptir. Seçkin ve özgün olan bu eser, Mevlevî tasavvufi anlayışının temsili bir 

hikayesidir. Hüsn ile Aşk’ın seyr ü sülûk yolcuğunun anlatıldığı hikâyede geçen kişi, mekân ve 

olayların tasavvufi birer karşılığı olduğu görülür. Tezat sanatının çarpıcı örneklerini de içinde 

barındıran eserde Sebk-i Hindi’nin etkisi açıktır. Şair zıtlıkları öyle kullanır ki, hem anlatmak 

istediğini çarpıcı bir biçimde ifade eder hem de kendi iç çatışmalarını ve âşığın çalkantılarla 

dolu dünyasını zıtlıkların kulağa hoş gelen ahengiyle yansıtır. Edebî-tasavvufî bir metin olarak 

birçok bilimsel incelemelere tabi tutulan mesnevinin, mekânsal zıtlık bakımından 

incelenmediği fark edilmiş ve bu eksiklik giderilmek istenmiştir. Çalışma esnasında ilk bin 

beyit incelenmiştir. Çalışmanın amacı; Şeyh Gâlib’in Hüsn ü Aşk’ında mekansal zıtlıkların 

nasıl ele alındığını gözler önüne sermektir. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden 

doküman incelemesi yolu tercih edilmiştir. Metin, tarama ve tahlil yöntemleriyle incelenerek, 

mesnevîdeki mekânsal zıtlığı ifade eden kelimeler saptanmış ve kendi içerisinde kategorize 

edilerek örneklerle ortaya konulmuştur. İnceleme sonucunda gökyüzü-yeryüzü, dünya-ahiret, 

savaş meydanı-eğlence meclisi, mana meclisi-eğlence meclisi, mânevi alem-dünya alemi, 

cennet-eğlence meclisi, ilahi alem-dünya alemi, cennet-cehennem, ayrılık vuslat gibi mekânsal 

zıtlıkların kullanıldığı tespit edilerek 49 beyit saptanmış ve uygun başlıklar altında verilmiştir. 

Araştırma neticesinde Hüsn ü Aşk’ın ilk bin beyitinde en çok kullanılan mekansal zıtlığın 

gökyüzü-yeryüzü olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada Muhammed Nur Doğan tarafından 

hazırlanan Şeyh Gâlib Hüsn ü Aşk Metin, Düzyazıya Çeviri Notlar ve Açıklamalar adlı kitap 

esas alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Şeyh Gâlib, Hüsn ü Aşk, Mekânsal zıtlıklar  
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İSLÂM FİLOZOFLARINA GÖRE ALLAH – MEKÂN İLİŞKİSİ 

 

 

Merve Köksal 

Kocaeli Üniversitesi – merveekoksall@gmail.com 

 

 

ÖZET 

İnsanlık tarihi boyunca fıtraten aşkın bir varlığa inanma eğilimi var olmuştur. Bu aşkın varlığa 

inanma ise beraberinde birçok soruyu getirmiştir. İlk dönem Yunan filozofları ile beraber 

tartışıla gelen konulardan biri de mekân tasavvurudur. Mekânın varlığı, özellikleri gibi mekân 

konusunda birçok söz söyleyen Filozoflar bunu belli bir sistem içerisinde işlemişler ve mekân 

tasavvurları ile birlikte Tanrı- mekân ilişkisini ele almışlardır. Müslümanlar açısından ise 

Kur’an- Kerim de antropoformik ifadelerin bulunması ve tevhid merkezli aşkın Allah inancı 

onları da bu konuda soru sormaya ve düşünmeye sevk etmiştir. İslam filozofları da Allah’ın 

aşkınlığı, arş, istiva sıfatlar gibi konuların bağlamından hareketle Allah’ın bir cihet veya 

mekânda olup olamayacağını tartışmışlardır. Bizlerde bu çalışmamıza, mekân kavramının İlk 

dönem filozoflar tarafından kısaca nasıl tanımlandığı ile başlayacağız. Daha sonra ise İslam 

felsefesinde mekân kavramına ve Allah- mekân ilişkisine değinerek konuya Allah’ın bir 

mekânda olması O’nu sınırlandırır mı ve yahut O’nun aşkınlığına zarar verir mi, Allah’ın her 

yerde olmasının kabulü Allah’ın bir mekânda olması ile bağdaşır mı yoksa çelişir mi gibi 

soruların bağlamından hareketle, belli İslam filozoflarının görüşlerini mukayeseli bir yöntem 

izleyerek inceleyeceğiz. Aynı zamanda, kelam ekollerinin de konuyla yakından ilgili olması 

hasebiyle yer yer kelam âlimlerinin görüşlerine değinerek makalemizi nihayete erdireceğiz. 

Anahtar Kelimeler: Mekân, Allah’ın Aşkınlığı, Allah-Mekân İlişkisi, İslam Filozofları 
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DOĞU’DA VE BATI’DA KUŞLAR                                                                          

MANTIKU’T TAYR VE MARTI ESERLERİ ÜZERİNDEN İKİ FARKLI 

MEDENİYETİN KUŞLARA BAKIŞI 

Senanur Okudan                                                                                                                

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, senanurokudan1995@gmail.com 

ÖZET 

Doğu’da ve Batı’da çeşitli geleneklerde  kuşların dili diye isimlendirilen gizli bir 

dilden söz edilir. Böyle bir tanımlama, elbette semboliktir. Doğu edebiyatının önde 

gelen isimlerinden Ferîdüddin Attar’ın kaleme aldığı şaheser niteliğinde olan 

Mantıku’t Tayr mesnevîsi çok önemli bir yere sahiptir. Türk mutasavvıf 

şairlerinden Gülşehrî temsillerle dolu olan bu tasavvufî mesnevîyi Farsça’dan 

Türkçe’ye 14. yüzyılda telifî tercüme olarak nakletmiştir. Gülşehrî Mantıku’t 

Tayr’da vahdet-i vücûdu alegorik olarak kuşlar üzerinden anlatmaktadır. Batı 

edebiyatında 20. yüzyılda kaleme alınan en çok satanlar listesinde yer alan ve yerini 

hiç bırakmayan Richard BACH’ın Martı Jonathan Livingston adlı öyküsü önemli 

bir yere sahiptir. Martı hayatın içinde insanın kendini keşfini alegorik olarak kuşlar 

üzerinden anlatmaktadır. Her iki eser de kuş imgesiyle insanı konu almaktadır. 

Çalışmanın amacı Mantıku’t Tayr mesnevîsi ile Martı öyküsünü karşılaştırarak 

Doğu edebiyatında ve Batı edebiyatında kuş imgesinin nasıl kullanıldığını 

mukayese etmektir. Her iki eserde işlenen konular, karakterler, mekanlar, verilen 

öğütler karşılaştırılarak Doğu’nun ve Batı’nın kuşlar üzerindeki farklılıkları ortaya 

konulmuştur. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi 

kullanılmıştır. Bu çalışmada Kemal YAVUZ’un günümüz Türkçesine kazandırdığı 

Gülşehrî’nin Mantıku’t Tayr’ı (Gülşen-nâme) –Metin ve Günümüz Türkçesine 

Aktarma- adlı eserden hareketle Enfel DOĞAN’ın nesir şeklinde hazırlamış olduğu 

Kapı yayınlarının bastığı Mantıku’t Tayr kitabı ve Kader AY ile Aslı 

TÜMERKAN’ın Türkçeye kazandırdığı Epsilon yayınlarının bastığı Richard 

BACH’ın Martı Jonathan Livinston çevirisi esas alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mantıku’t Tayr, Gülşehrî, Martı Jonathan Livingston, Richard 

Bach, Kuşlar 
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SADÎ ŞİRÂZÎ’NİN ‘’GÜLİSTAN’’ ADLI ESERİNDE ESMAÜL HÜSNA 

 

Zekiye Maraş 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, zkymaras@gmail.com 

 

ÖZET 

Sultanların âdetleri, dervişlerin ahlakı, kanaatkârların fazileti, sükûtun faydaları, aşk ve gençlik, 

düşkünlük ve ihtiyarlık, terbiyenin önemi, zenginlik, yoksulluk ve sohbet adabı bölümlerinden 

oluşan “Gülistan” sadece doğu edebiyatının değil, tüm dünya edebiyatının ölmez yapıtları 

arasında gösterilen bir şaheserdir. Sa’dî Şirazî tarafından kaleme alınan eserde evrensel 

konulara yer verilmiş olup, insanoğlunu mutluluğa ve huzura kavuşturacak öneriler 

sunulmuştur. Ahlak eğitiminde çok önemli bir yere sahip olan Gülistan adlı eserde hikâyelerin 

anlatımında dini kavramlardan faydalanılmıştır. Bu kavramlardan biri de Esma’ül Hüsna’dır. 

Yüce Allah Kur’an’da kendisini Esma-ül Hüsna ile tanıtır. Bu isimler, O’nun mükemmelliğinin 

unvanlarıdır. Bu çalışmanın amacı,’’ Bostan ve Gülistan’’ adlı eserde geçen hikâyelerde dini 

kavram olan Esma’ül Hüsna’da yer alan isimleri tespit etmektir. Çalışmada hikâyelerde çokça 

geçen isimler birkaç örnekle, az sayı da geçen isimlerse aynen aktarılmıştır. Eser içerik analiz 

yöntemiyle incelenmiş ve eserlerde yer alan Esma’ül Hüsna’lar örneklerle değerlendirilmiştir. 

Esma’ül Hüsna alfabetik sıraya göre toplandıktan sonra isimlerin geçtiği hikâyelere örnekler 

verilmiştir. Eser incelenirken, çevirisi Osman Koca (2016) tarafından hazırlanan “Bostân ve 

Gülistân” kullanılmıştır. Sonuç olarak, Sa’dî  Şirazî’ nin  bu eserinde Esma’ül  Hüsna’dan 

birçok ismin bulunduğu tespit edilmiştir. Böylece Gülistan adlı eserde Allah lafzının 130, Rab 

isminin 10, Rezzak isminin 9, Şekûr isminin 8, Rahman-Rahim isminin 7 yerde geçtiği 

görülmüştür. Aynı zamanda Allah ismiyle Hüda,  Âlî,  Mecid;  Ber ismiyle Fettah;  Rezzak 

ismiyle Vehhap, Muğni;  Rakib ismiyle Şehid, Mânî, Mukît’; Vâhid ismiyle Kebir, Kuddüs; 

Hâlik ismiyle Muîd, Mubdi; Rahman ve Rahim ismiyle Vâsi,  Vehhâp, Hasib ismiyle Dâr, 

Azîm, Azîz; Şekur ismiyle Selâm, Râfi isimlerinin   ilişkilendirilebileceği görülmüştür.  

 

Anahtar Kelimeler:  Sadî Şirazî, Gülistan, Hikâye, Esma’ül Hüsna.  
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İLK GÜN 1. PANEL ÖZETLERİ 

 

İBN HİŞÂM EL-ENSÂRÎ VE İSTİŞHÂD METODUa  

 

Esma Nur Gökçepınar, Yüksek Lisans Öğrencisi 

           İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, esmanur.gokcepinar@gmail.com 

 

Dr. Öğr. Üyesi Osman Yılmaz 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, osman.yılmaz@izu.edu.tr    

 

ÖZET 

İslam dininin temel kaynağı Kuran-ı Kerim’in Arap dili olması sarf ve nahiv gibi ilimlerin 

doğuşuna neden olmuştur. Anlaşılması güç kelime ve cümleler fasih Arap sözü yani şiirle 

desteklenmiştir. Bu sebeple istişhâd ele alınması gereken önemli konulardan biridir. 

Araştırmamızın amacı, ünlü Arap dili âlimi İbn Hişâm el-Ensâri (en-Nahvi)’nin, şiirle istişhâd 

konusunu daha anlaşılır hale getirilmesi ve bu hususta oluşan sorulara cevap vermek 

niteliğindedir. Literatür taraması için müellif hakkında yazılan tezler, makaleler ve eserler ile 

kendi eserleri incelenmiştir. Araştırmanın sınırları İbn Hişâm el-Ensâri (en-Nahvi)’nin, 

günümüze kadar gelen eserlerinin incelenmesi ve metodunun belirlenmesidir. Örneklem 

bölümünde ise, şiirle istişhâd konusun ele alınmıştır ve şevâhid getirilerek anlam kapalılığı 

giderilmiştir. Verilerin analizi eserlerinde bulunan bilgiler ışığında gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma sonucuna göre istişhâd konusu birçok âlime göre aynı olup, yöntem farklılığı her 

birine göre değişmektedir. Her bir âlime göre farklılık gösteren bu döngü içerisinde müellifimiz 

önemli bir konumda olup eserleri ile örneklik teşkil etmiştir. Farklı ekollerin yöntemlerinden 

etkilense de müellif kendisini sadece bunlarla sınırlandırmadan istişhâd konusunda kendi 

yöntem ve metodunu geliştirmiştir. Bu durum şiirle istişhâd konusunun anlaşılırlığını 

sağlamıştır. Araştırmamız daha önce bu konuda detaylandırılmayan alanların incelenip istifade 

etmek isteyenler için mühim bir derleme imkânı sunmayı hedeflemektedir. Müellifimizin 

günümüze kadar gelen eserlerini incelemek İslami ilimler açısından önemli veriler sunacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İbn Hişâm, İstişhâd, Şiir, Arap Dili, Nahiv 

 

 

 

 

 

 

                 
a Bu çalışma, Esma Nur Gökçepınar’ın Dr. Osman Yılmaz danışmanlığında yürütülen yüksek lisans tezinden 

üretilmiştir. 

mailto:esmanur.gokcepinar@gmail.com
mailto:osman.yılmaz@izu.edu.tr
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NECİP FAZIL VE BÜYÜK DOĞU GELENEĞİa 

 

 

Kazım Albayrak, Yüksek Lisans Öğrencisi 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, kelam123@gmail.com 

 

Prof. Dr. Özcan Hıdır 

 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, ozcan.hidir@izu.edu.tr 

 

ÖZET 

Bu çalışmamızda Necip Fazıl’dan ve onun Büyük Doğu geleneğinden bahsedeceğiz. Önce 

Necip Fazıl’ı tanıtacağız ve dolu dolu olan hayatından köşe taşlarına yer vereceğiz. Yaşadığı 

dönem ve kuşaklar arası köprü rolü üzerinde duracağız. Verdiğimiz dönem tasvirinde de 

görüleceği üzere İslâm’ın devlet plânından el çektirilmesi yanında bütün kültürel, estetik, 

gelenek vs. değerlerinin de yıkılması söz konusu olmuştur. İşte böyle bir ortamda zuhur eden 

Necip Fazıl, kuvvetli ve cezbedici fikriyatı yanında İslâmcı mücadeleyi de başlatıcı olmuştur. 

Onun hayatı ve mücadelesi eserleri ile birlikte bir bütün hâlinde tezahür etmiştir. Necip Fazıl’ın 

beslendiği noktalara inmek amacıyla derleyip toparlayabildiğimiz kadarıyla onun kaynaklarını 

da tesbit etmeye çalıştık. Aynı maksadla gelenekte bağlı olduğu kolu incelerken getirdiği 

yenilik mevzuuna da bu bahis içinde yer verdik. Zira Necip Fazıl hem geleneğe bağlı hem 

yenilikçi bir yapı arz etmektedir. Yine bu minvalde İslâm’da klasikleşen fıkıh, kelam ve 

tasavvuf geleneklerini kısaca izah edip Büyük Doğu’nun bunların içindeki yerini işaretledik. 

Büyük Doğu İdeolocyası’nı teşkil eden eserleri de kısaca tanıttık. Necip Fazıl’ın mürşidi Seyyid 

Abdülhakîm Arvâsi’nin kilit rolüne dikkat çekerek onun hayatından tablolarla meseleyi izah 

etmeye çalıştık. Az sayıda olan eserlerini de tanıttık. Büyük Doğu’nun üzerindeki tuğra ismin 

Seyyid Abdülhakîm Arvâsî olduğuna ve İslâm’a muhatap anlayışın ondan beslendiğine dikkat 

çektik. Necip Fazıl’ın hayat hikâyesinde de incelendiği üzere yetişmesinde ve mihrakını 

bulmasında etkili olmuştur. Değerlendirme ve sonuç bölümüyle çalışmamızı nihayetlendirdik. 

 

Anahtar Kelimeler: Ehli Sünnet, Büyük Doğu, İdeoloji.  

 

 

 

 

 

 

 

                 
a Bu çalışma, Kazım Albayrak’ın Prof. Dr. Özcan Hıdır danışmanlığında yürütülen yüksek lisans tezinden 

üretilmiştir. 

mailto:kelam123@gmail.com
mailto:ozcan.hidir@izu.edu.tr
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“KIŞ MÜ’MİNİN BAHARIDIR” HADİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİa 

 

 

Mahmut Toslak, Yüksek Lisans Öğrencisi 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, mahmuttoslak34@gmail.com 

 

Prof. Dr. Özcan Hıdır 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, ozcan.hidir@izu.edu.tr 

 

ÖZET 

Kainatı bir nizam bir ölçüyle yaratanb Allah (Celle Celâlühu) ahseni takvim üzere yarattığı 

insanıdac boş yere yaratmamıştır. Yaratılış gayesini “Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet 

etsinler diye yarattım”d ayeti kerimesi ile ortaya koyarken “O, hanginizin daha güzel amel 

yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır”e ayeti kerimesi ile de insanı iyi amelde 

yarışmaya sevketmiştir. Ayrıca cennete girmek ve ebedi kurtuluşa erebilmek için imandan 

başka salih amellerinde yapılması gerektiğini bir çok ayeti kerimede ifade etmiştir. Allah 

Rasûlü Sevgili Peygamberimiz’de (S.A.V) bu bağlamda mü’minleri ameli salihe teşvik etmiş, 

farz ve vaciplerin dışında da bir mü’minin hayatını boş geçirmemesi ve ömrünün her anını salih 

amellerle geçirmesine yönelik teşviklerde bulunmuştur. Bu teşviklerden bir tanesi de insan 

hayatının büyük bir bölümünü etkileyen kış mevsimi ile ilgili olmuştur. Konuyla ilgili olarak 

en kapsayıcı ifade olan “الشتاء ربيع المؤمن” “Kış mü’minin baharıdır” hadisi şerifleriyle kış 

mevsimine dikkat çekmiş ve bu mevsimin güzel değerlendirildiği zaman uhrevi açıdan mü’min 

için bir bahar mesabesinde olacağını bildirmiştir. Biz de tebliğimizde bu hadisi şerif üst 

başlığında, kış mevsimi ile ilgili diğer bazı hadisi şerifler muvacehesinde, kış mevsiminin 

mü’minin hayatına etkilerini değişik yönlerden ele alarak konunun önemini ortaya koymaya 

çalışacağız. Tebliğimiz konunun önemini belirten bir giriş bölümü ile başlayıp anahtar 

kelimeler hakkındaki açıklamalar ile devam edecek. Daha sonra konuyla ilgili hadislerin, 

kategorize edildiği başlıklar altında, konusunda en belirgin olarak gördüğümüz bir kaç hadisi 

zikrederek konunun değerlendirilmesi yapılacak. Bu tebliğimizde biz, konumuzu; Kış 

mevsiminin fazileti hakkında hadisler, Yağmurlarla ilgili hadisler, Rüzgarlarla ilgili hadisler, 

Soğuklarla ilgili hadisler, Fıkhî hüküm çıkarılan kış hadisleri, Gök gürlemesi ile ilgili hadisler, 

Astronomi ile ilgili kış hadisleri başlıkları altında işleyeceğiz. Tebliğimiz genel bir 

değerlendirmenin yapıldığı sonuç bölümü ve kaynakça ile sona erecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kış, Yağmur, Rüzgar, Gök gürlemesi, Şimşek çakması. 

 

 

 

                 
a Bu çalışma Mahmut TOSLAK’ın Prof. Dr. Özcan HIDIR danışmanlığında yürütülen yüksek lisans 

tezinden üretilmiştir. 
b Ḵamer 54/49 
c Tîn 95/4 
d Ẕâriyât 51/56 
e Mülk 67/2 

mailto:mahmuttoslak34@gmail.com
mailto:mustafa.ozgenel@izu.edu.tr
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KUR’ÂN’DAKİ NAMAZ EMİRLERİNİN ÇOCUKLARIN NAMAZLA 

İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİa 

 

Mehmet KUMAŞ, Yüksek Lisans Öğrencisi 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 

 

 

ÖZET 

İslam dininin ana direği ve beş şartından biri kabul edilen namaz, şartları haiz olan müminlerin 

günde beş vakit eda etmekle mükellef oldukları bir ibadettir. Bu denli önemli olan namazın 

inanç dünyasından amele dönüştürülmesi, ciddi bir eğitim sürecinin varlığını zorunlu 

kılmaktadır. Bunun da ilk adımını çocukluk döneminde verilen eğitim teşkil etmektedir. 

Çocukluk döneminde verilen eğitimin karakterine renk ve katkı sunması açısından, dinin ana 

kaynağı olan Kur’ân-ı Kerim’in çocuklara yönelik namaz emirlerinin tahlil ve 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bunun için öncelikli olarak konuyla ilgili âyetler, Kur’ân’ın 

ana konularını muhtevi kaynaklardan tespit edilmiştir. Ayrıca ilgili âyetlerin tespiti için sıralı 

okuma yöntemi de takip edilmiştir. Tespit edilen bu âyetlerin öncelikli olarak 

meallendirmesinin yapılması, ardından klasik ve çağdaş tefsirlerde yapılan açıklamaların elde 

edilmesi, bu tefsirlerin analiz ve mukayese edilmesi ve neticede bir tespite ulaşılması yöntem 

olarak takip edilmiştir.  Bu çerçevede içerik olarak çocuk kavramı üzerinde durulmuş, 

çocuklara namazı telkin eden ayetlerin ve çocuk mefhumunu içine alan kavramların tespiti 

yapılmış, ayrıca namazı telkin etmedeki hikmet, namazda dikkat çekilen hususlar ve bu ibadetle 

elde edilmek istenen sonuçlar ele alınmıştır. Ayrıca bütün bu yaptığımız tespitler günümüz 

eğitim, psikoloji ve sosyoloji verileriyle de mukayese edilmiştir. Çalışmamız bu alanda buna 

yönelik bir çalışmanın yapılmamış olması ve çocuk eğitimine vahyin ilkeleri çerçevesinde 

katkıda bulunmaya imkân sunması, âyetleri bu bakış açısıyla ele alması açısından önemlidir. 

Sonuç olarak yapmış olduğumuz bu çalışmada Kur’ân-ı Kerim’de iki âyetteki namaz emir ve 

telkininin çocuğu da kapsadığı, bir âyette ise doğrudan çocuğa hitap ettiği, bundan dolayı da 

âyetlerin üslubunun farklılık arz ettiği görülmüş, ayrıca çağdaş bilim dallarının fıtrata uygun 

tespitleriyle vahyin emir ve yasakları arasında bir uyum olduğu görülmüştür. Bu anlamda tespit 

edilen önemli hususlardan birinin de çocuklarla ilgili namaz âyetlerinin ana konusunu duanın 

teşkil ettiğidir. 

 

 

 

                 
a Mehmet Kumaş, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans öğrencisi, 

mehmetkumas@hotmail.com 
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İSRA SURESİ ÖRNEĞİNDETÜRKÇE TEFSİRLERDE KUR’AN’A ÇAĞDAŞ 

YAKLAŞIMLARa 

Muhammet Usta 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, mhusta55@gmail.com 

Dr. Öğr. Üyesi Murat Kaya 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, k.murat@izu.edu.tr 

 

 

ÖZET 

Kur’an, nazil olmaya başladığı tarihten günümüze kadar birçok farklı ilim dalına kaynaklık 

etmiştir. Bunlardan biri belki de en önemlisi tefsir ilmidir. Kendisine indirilen Kur’an’ı ilk 

muhataplarına okuyarak açıklayanHz. Peygamber (s.a.v), onun nasıl anlaşılması gerektiğini 

ortaya koymuştur. İlk zamanlarda Hz. Peygamber’in ayetlerdeki müphem tarafları 

açıklamasıyla başlayan ve daha sonraki dönemlerde “Rivayet” ismiyle adlandırılan bu tefsir 

yöntemine zamanla dirayet, işarî, lügavî, fıkhî, mezhebî vb. yöntemler dâhil olmuştur. 

Kur’an’ın anlaşılması ve yorumlanması çabaları hız kesmeden devam ederken 20. asrın 

başlarında bu tefsir çeşitlerineiçtimaî tefsir, bilimsel tefsir, konulu tefsir gibi yeni yöntemler 

eklenmiştir. Son zamanlarda “Kur’an’ı çağdaş yorumlama” veya “günümüz şartlarına göre 

ayetleri güncel yorumlama” şeklinde de ifade edebileceğimiz çalışmaların ön plana çıktığı 

görülmektedir.  

Çalışmamızda ülkemizde Cumhuriyet’in ilanından sonra yazılmış tefsirler değerlendirilerek 

İsra suresinin nasıl yorumlandığının, bu sure örneğinde Osmanlı’dan sonraki dönemde ortaya 

çıkan yorum farklılıklarının, müfessirlerin tefsir yöntemleri konusundaki bakış açılarının ortaya 

konması hedeflenmiştir. Bu çerçevede surenin ana konularına işaret edilmiş ve Kur’ân-ı 

Kerim’e yönelik bakış açıları tespit edilmeye çalışılmış ve farklı kanaatler değerlendirilmiştir. 

Ayrıca Kur’an’ın katî esaslarına tezat teşkil ettiği düşünülen yorumlar eleştiriye tabi 

tutulmuştur. Bu çalışma yüz yıllık süreçte ortaya çıkan tefekkür, ayrıca Osmanlı ile Cumhuriyet 

toplumlarının bakış açılarının karşılaştırılması yönüyle önem arz etmektedir. 

Çalışmamızın sonucunda çağdaş Türkçe tefsirlerde İsra suresinde geçen İsra olayı, 

İsrailoğulları ile ilgili ayetler, Kur’an’ın en doğru yola iletmesivb. konulara ne tür çağdaş 

yorumların getirildiği tespit edilmiştir. Tebliğimizde birkaç örnekle konuyu açıklamaya 

çalışacağız. 

 

Anahtar Kelimeler: Kur’an,Türkçe Tefsirler, İsra sûresi, Çağdaş yaklaşımlar. 

 

 

 

 

                 
a Bu çalışma, Muhammet Usta’nın Dr. Öğr. Üyesi Murat Kaya danışmanlığında yürütülen yüksek lisans tezinden 

üretilmiştir. 

mailto:mhusta55@gmail.com
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ANA DİLİ MERKEZLİ KODLAMALI YABANCI DİL ÖĞRETİMİ a 

 

Orhan Akbaş 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, orhan.akbas@ogr.iu.edu.tr 

 

Dr. Öğr. Üyesi Osman Yılmaz 

 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, osman.yilmaz@izu.edu.tr 

 

ÖZET 

Öğretmen ve öğrenci verimliliği açısından, Dünyada yabancı bir dil öğretimi ele alındığında, 

en çok kalkınmış ülkelerde, bu eğitimi alanların 1/10.000’ne bile bir yabancı dilin 

öğretilemediği gerçeği bilimsel verilerle tespit edilmiştir, Bu durum, ulusal ve kültürel kayıp 

açısından oldukça önemlidir. Bu kaybın önlenmesi ve kısa bir zamanda yabancı bir dilin etkin 

biçimde öğretilmesi “Nasıl bir yöntem kullanarak mümkün olabilir?” düşüncesiyle bir çalışma 

başlattık. Çalışmada bu sorun ele alınarak, çözümleme konusunda katkı sağlanmaya çalışıldı. 

Bu katkının sağlanmasında, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde, yazımını bitirmiş 

olduğum “Kur’an-ı Kerim’den Türkçeleşmiş Kelimelerin Arapça Öğretiminde Kullanımı” 

konulu tezimden yararlanıldı. Çalışma neticesinde, temel kaynağımız olan Kur’an-ı Kerim’de, 

1710 kök kelime, 66 adet kişi ve yer İsmi bulunmakta böylece 1776 adet kelimeden toplam 

12.447 türevde 54.565 adet kelime kullanıldığı tespit edilmiştir. Kur’an-ı Kerim’den 

Türkçeleşen kök kelimeler, 900 kök kelimenin üzerindedir. Türkçeye ödünçlenen bu kelimeler, 

Kur’an-ı Kerim’deki 1710 kök kelime açısından ele alındığında yarısından biraz fazlasının 

Türkçemize geçmiş olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Kur’an-ı Kerim’den Türkçeleşen bu 

kelimelerin, yabancı bir dil olarak Arapça öğrenimi gören bir öğrencinin kelime ezberleme 

yükünü büyük ölçüde azaltacağı kanaati oluşmuştur. Ayrıca Arapçanın öğretimi, Ana Dili 

Merkezli olarak planlanmış olup, anadilde kazanılmış “Dil Edinimi”, öğretilmek istenilen hedef 

dil Arapçaya “Kodlamalı” bir biçimde aktarımı tasarlanmıştır. Çalışmamız olan Ana Dili 

Merkezli Kodlamalı Yabancı Dil Öğretimi’nde Avrupa Ortak Çerçeve Metni ve Dil Pasaportu 

Kriterleri göz önünde bulundurulmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Arapça, Türkçe, Kodlama, Yabancı Dil, Ana Dili.  

 

 

 

 

 

 

 

                 
aBu çalışma, Orhan Akbaş’ın Dr. Osman Yılmaz danışmanlığında yürütülen yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 

mailto:orhan.akbas@ogr.iu.edu.tr
mailto:osman.yilmaz@izu.edu.tr


129 

 

İKİNCİ GÜN 2. PANEL ÖZETLERİ 
 

KUR’ÂN MECÂZLARINDA ANLAM GENİŞLEMESİ BAĞLAMINDA ENBİYÂ  

SÛRESİ 30.  VE NÛR SÛRESİ  35. ÂYETLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEMEa 

Sabrina Yıldız, Yüksek Lisans Öğrencisi 

 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, sabrinayildiz@gmail.com 

Doç. Dr. Abdulmuttalip Arpa 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, muttalip.arpa@izu.edu.tr 

 

ÖZET 

İnsan, zaman ve mekân boyutları içerisinde yaşamını sürdüren bir varlıktır. Aklî melekeleri de 

bu yüzden sınırlıdır. Bilinmeyen bir kavramın insan zihninde şekillenebilmesi için analoji 

(benzetme) yöntemine başvurulur. Bu yöntemle kişi, muhakeme gücünü kullanarak anlatılmak 

istenilen şeyin ne olduğunu aklında somut (gösterge) bir hale getirir. Yazınsal süreçte bu 

metoda mecâz/istiâre/teşbîh gibi isimler verilmiştir. Kur'ân’da da birçok âyetlerde teşbîh, 

mecâz ,istiâre gibi belâgat ilminin unsurları kullanılmıştır. Mutlak (yetkin) ilim  sahibi olan 

Allah ile sınırlı bir akla sahip olan insan arasındaki iletişimin sağlıklı olması da bu yöntemlere 

bağlıdır. Dolayısıyla üst bir varlığın, kendisinden çok daha alt seviyede olan başka bir varlık 

ile başarılı bir iletişim kurabilmesi için mesajının algılanabilir ve de anlaşılabilir olması gerekir. 

Böylece verilmek istenen mesaj, net bir biçimde aktarılmış olur. İnsanların hayata bakış açıları, 

sahip olduğu bilgileri ve hayat standartları zamanla değişir, gelişir. Bununla beraber 

kullandıkları dilde de bir takım değişimler söz konusudur. Bu çalışma, toplumun ve sahip 

olduğu bilginin kullandığı dilin ilerlemesi karşısında Kur'ân-ı Kerîm’deki mecâzi anlam içeren 

ayetlerin mânalarında zaman içerisinde bir genişlemenin var olduğunu göstermek için 

yapılmıştır. Araştırmada incelemek için örnek olarak, mecâz anlamlı kelimeler içeren Enbiyâ 

Sûresi 30. ve Nûr Sûresi 35. âyetleri ele alınmıştır. Araştırma evreni, Asr-ı Saadetten günümüze 

kadar olan süreci kapsamaktadır. Çalışmanın yöntemi, tahlil etme, kıyaslama ve yorumlama 

aşamalarından oluşmaktadır. Tahlil aşamasında, âyetlerin sözlük, gramer ve i’râbî analizi 

yapılmış olup, kıyas aşamasında bu âyetler üzerine yazılan filolojik, dirayet ve rivayet türü 

tefsirler taranmıştır. Ayrıca, örnek âyetlerle ilgili fen ilimleri sahasında da eserler incelenmiştir. 

Yorumlama aşamasında ise, âyetlerin, zaman içerisinde yazılışına bağlı kalarak bir anlam 

genişlemesine uğradığı sonucuna varılmıştır. Günümüzde de Kur’ân’ın  tarihsel olması veya 

onun bilimselliğe aykırı olup olmadığı hâlâ tartışılan bir gerçektir. Söz konusu tartışmaların 

tümüne cevap vermede bu yaklaşım metodu önerilmekle beraber, âyetlerdeki ilmî gerçeklerin 

dönemin bilimsel verileriyle ilişkilerini ortaya koyma açısından da tefsir literatürüne bir katkı 

sağlaması  öngörülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Mecâz , Anlam Genişlemesi, Bitişik, Ayrılma  ve Nûr 

                 
a Bu çalışma, Sabrina Yıldız’ın Doç.Dr. Abdulmuttalip Arpa danışmanlığında yürütülen yüksek lisans tezinden 

üretilmiştir. 
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ÇAĞDAŞ TÜRKÇE TEFSİRLERDE HADİD SURESİ’NE YAKLAŞIMLARa 

 

Seyhan Yaban 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, yabanseyhan@gmail.com 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Murat Kaya 

 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, k.murat@izu.edu.tr 

 

ÖZET 

Hz. Peygamber, ilk inen ayetlerden itibaren Kur’ân-ı Kerim’in öğretilip okunmasına, manasının 

kalplerde yerleşmesine önem vermiş ve onu beyan etmiştir. Tefsir ilmi Hz. Peygamber’in 

ayetler hakkında yaptığı açıklamaların nakledilmesi ile ortaya çıkan rivayet tefsiri ile 

başlamıştır. Hz. Peygamber’in açıklamalarının yanında, müfessirin yorum yapması şeklinde bir 

yöntemin kullanılmaya başlanması ile “dirayet tefsiri” gelişmeye başlamış ve bu yöntem 

zaman içerisinde önemli merhaleler kat etmiştir. Osmanlı döneminde şerh ve haşiyelerle devam 

eden tefsir çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar devam etmiş, Cumhuriyet’in 

ilanından sonra ise tekke, zaviye ve medreselerin kapatılmasıyla bir fetret devri oluşmuş ve bu 

durum yarım asra yakın devam etmiştir. İlahiyat Fakülteleri ile İslam Enstitülerinin açılmasıyla 

birlikte tefsir alanında yeniden ilmi eserler verilmeye başlanmış olup bu kapsamda birçok 

tefsirin neşredildiği müşahede edilmiştir. Çalışmamızda ülkemizde Cumhuriyet’in ilanından 

sonra yazılmış tefsirler değerlendirilerek Hadid suresinin nasıl yorumlandığının, bu sure 

örneğinde Osmanlı’dan sonraki dönemde ortaya çıkan yorum farklılıklarının, müfessirlerin 

tefsir yöntemleri konusundaki bakış açılarının ortaya konması amaçlanmıştır. Bu çerçevede 

surenin ana konularına ve Kur’ân-ı Kerim’e yönelik bakış açıları tespit edilmeye çalışılmış ve 

farklı kanaatler değerlendirilmiştir. Ayrıca Kur’ân’ın katî esaslarına tezat teşkil ettiği düşünülen 

yorumlar eleştiriye tabi tutulmuştur. Bu çalışma yüz yıllık süreçte ortaya çıkan tefekkür, ayrıca 

Osmanlı ile Cumhuriyet toplumlarının bakış açılarının yorumlanması konusunda bize fikir 

vermesi bakımından önem arz etmektedir. Çalışmamızın sonucunda, Hadid suresinin ihtiva 

ettiği konular arasında son asırda öne çıkan, infak kavramı, karz-ı hasen, sekülerizm 

(dünyevileşme), tersine sekülerizm (dünyadan yüz çevirme), demirin inzali ve adaletin tesisi, 

gibi önem arz eden konular etrafında müfessirlerimizin bu ayetlere farklı yorumlar getirdikleri 

görülmüştür. Ayrıca bazı konularda Kur’an’ın katî esaslarına tezat teşkil eden yorumlar tespit 

edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Çağdaş Tefsirler, İnfak, Karz-ı hasen, Dünyevileşme, Ruhbanlık.  

 

 

 

                 
a Bu çalışma, Seyhan Yaban’ın Dr. Murat Kaya danışmanlığında yürütülen yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 
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HZ. PEYGAMBER’İN TERİ İLE İLGİLİ RİVÂYETLERİN KRİTİĞİ 

(İLK BEŞ ASIR ÖZELİNDE VE TIP DESTEKLİ)  

 

Talha Yiğit, Graduate Student 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, etalhayigit@hotmail.com 

 

 

ÖZET 

Hz. Peygamber’e ait tüm bilgiler en ince ayrıntısına kadar bu ümmete mahsus isnad sistemiyle 

günümüze kadar ulaşmıştır. Öyle ki bu bilgiler, dini emir ve yasaklarla sınırlı olmayıp Hz. 

Peygamber’in fiziki özelliklerini de içine almaktadır. 

Tebliğ, iki bölüm halinde sunulacaktır.  Birinci bölümde, Hz. Peygamber’in teriyle ilgili ilk beş 

asırda geçen sahih, müsned ve sünen tarzı eserler içinde geçen rivâyetler tespit edilecektir. 

Ortaya çıkan rivâyetler kronolojik olarak metin ve sened sunularak, kritize edilecektir. Bu 

konuda sened tenkidi ricâl kitaplarından Mizzî’nin Tehzîbü’l- Kemâl, Zehebî’nin Siyeru 

A’lâmi’n-Nübelâ gibi birçok ricâl ve konunun doğru anlaşılması adına hadisin geçtiği metnin 

şerhlerinden Umdetü’l-Kârî, Tuhfet’ül-Ahvezî gibi birçok eserlerden yararlanılarak bilgi 

verilecektir. Bu bölümün sonunda, Hz. Peygamber’in teriyle ilgili gelen rivâyetlerin senet 

açısından râvilerinin sika (isnadı sahih) ve metin açısından da metnin sıhhatine engel olacak 

herhangi bir illet veya şuzûza rastlanmadığı görülecektir.   

Tebliğin ikinci bölümünde, terin tıbbı boyutu ele alınacaktır. Bu konuda bir öğretim görevlisi 

Doç Dr. ve üç tıp öğrencisinden destek alınmış olup terle ilgili elde edilen bilgiler sunulacaktır. 

Buna göre tere ait genel bilgiler verildikten sonra terin iyi ve kötü kokmasına etki eden 

faktörlerden bahsedilecektir. Bu bölümde terminoloji, ağır ve yoğun olduğundan bilgi 

aktarımında olabildiğince sade, yalın ve anlaşılabilir olmasına özen gösterilecektir. Tıbbı 

veriler, temizliğe dikkat edilmesi, ruhsal olarak manevi huzurun elde edilmiş olması, yenilen 

ve içilenlere dikkat edilmesi terin güzel kokabileceğini sonucuna ulaştıracaktır.   

Sened ve metin sahih, tıbbi veriler terin güzel kokma durumunun mümkün olduğu neticesinden 

sonra sonra geriye sadece Hz. Peygamber’in terinin güzel kokusunun nasıl anlaşılması gerektiği 

kalacaktır. Tebliğin son kısmında da buna yer veren hadis ve tıbbı veriyi uzlaştıran bir 

değerlendirme yapılacaktır. Ardından kaynakça sunularak tebliğ sona erecektir. 

Anahtar Kelimeler: Hz. Peygamber’in teri, Terin güzel kokması, Ter kokusu, Koku. 
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MÜSLİM’İN (Ö. 261/875) HADİS METİNLERİNİN SUNUMUNDA 

TAKİP ETTİĞİ YÖNTEM: “VE SÂKA’L-HADÎS” KAVRAMI ÖRNEĞİ 

 

 

Thair Alatalla, Yüksek Lisans Öğrencisi 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 

 

ÖZET 

 

Ṣaḥîḥ-i Müslim telif edildiği dönemden itibaren Ṣaḥîḥ-i Buḫârî ile birlikte Kur’ân-ı Kerîm’den 

sonra en güvenilir iki kaynaktan biri addedilmiştir. Bir hadisin güvenilir rivayetlerinin 

tamamını muhtelif senedlerle bir araya getirmek el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’in en karakteristik 

özelliğidir.  

Müslim’in hadisleri sunarken takip ettiği yöntemlerden biri de hadisi en fazla ilgili olduğu yerde 

çeşitli tarikleriyle birlikte zikretmektir. Müslim el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’te bir hadis metnini 

senediyle birlikte zikrettikten sonra, aynı hadisin farklı senedlerini de sunmakla birlikte, kitabın 

hacmine olumsuz etki etmemesi için metinlerini tekrarlamaz; bunun yerine senedin sonunda o 

metne “bi-mislihî”, “mislühû” veya “bi-hâze’l-isnâd” sözleriyle işaret etmekle yetinir. Müslim 

bu uygulamasını “ve sâka’l-hadîs” kavramıyla hayata geçirir. el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’te 113 defa 

geçen bu kavramın anlam dünyası ve hangi bağlamlarda kullanıldığı çok önemli bir yerde 

durmaktadır. 

İZÜ Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Kongresinde Arapça olarak sunulması planlanan tebliğ 

buraya kadar üzerinde durulan hususları hadis usûlü ilminin kendine has dinamikleri 

çerçevesinde ele almayı amaçlamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

ELİF EFENDİ’NİN ED-DÜRRÜ’L- MENSÛR FÎ (MİN) HİZÂNETİ ESRÂRİ’N-NÛR 

ADLI ESERİNDEN HAREKETLE HİSSÎ NÛR, MUHDES NÛR VE KADÎM NÛR 

KAVRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Selahattin ARSLAN,  

 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 

 

 

ÖZET 

1850-1927 yılları arasında yaşayan Hasîrîzâde Mehmed Elif Efendi, gerek tefsir gerekse de 

diğer alanlarda eserler meydana getirmiş olan tasavvufi bir şahsiyet olarak Osmanlı 

münevverleri arasındaki yerini almıştır. Bununla birlikte İslamî ilimlerle iştigal edip talebe 

yetiştirmeye âzamî ölçüde ehemmiyet gösteren, yaşamı boyunca ilmi çalışmalarına devam eden 

ve ömrünün sonuna kadar ilim sahasından geri durmayan önemli bir şahsiyettir. Dini konuların 

yanında belagat ve şiir alanlarıyla da iştigal eden Elif Efendi, döneminin güncel konularından 

da uzak kalmayarak sosyal hayatın her alanını ilgilendiren konular hakkında araştırma yapmış 

ve böylelikle çağdaşı olan diğer ilim adamlarının içerisinde farklı bir noktaya ulaşmıştır. 

Özellikle bu bağlamda yazmış olduğu “Darwin Reddiyesi” adlı eseriyle de bu yönünü açık 

olarak görmek mümkündür. Bunlardan hareketle çalışmada, 19. yüzyıl modernleşme 

döneminde bir Osmanlı şeyhi olan Hasîrîzâde Mehmed Elif Efendi’nin dünyayı algılayış 

biçimi, ahlak algısı, tevhide bakışı ve ediplik kişiliğinin yansımalarının ne boyutta olduğu 

hakkında genel tespitler yansıtılmıştır. Tüm bunlarla birlikte çalışmada, Süleymaniye 

Kütüphanesi 2038 demirbaş numaralı “Ed-Dürrü’l- Mensûr Fî (Min) Hizâneti Esrâri’n-Nûr” 

adlı eserde geçen nur kavramları ele alınmıştır. Eserin tahkikinde hem Sütlüce hem de 

Süleymaniye nüshası, mukayeseli olarak kullanılmıştır. Öncelikli olarak kadim tefsir 

kaynaklarıyla birlikte İslam literatüründe yer alan Nûr Âyeti üzerine yapılmış çalışmalar ve 

temel lügat kaynakları ışığında eserde geçen nur kavramı açıklanmaya çalışılmıştır. Buna ek 

olarak müellifin nur kavramını ele aldığı üç farklı terminoloji olan “kadim nur”, “muhdes nur” 

ve “hissî nur” derinlemesine incelenmiştir. Bu üç kavram etrafında müellifin dikkat çektiği, 

tevil, tefsir, mecaz ve tasavvufi zemindeki bütün anlam dünyası değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Yine bu kavramlar etrafında eserde geçen âyet, hadis, tasavvufi aktarma sözler ve şiirler tahric 

edilerek müellifin nur kavramı üzerine yüklemiş olduğu manalar her boyutuyla açıklığa 

kavuşturulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Elif Efendi, Tefsir, Nûr Suresi, Nûr Âyeti. 
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MUHAMMED İKBAL’ İN KADER GÖRÜŞÜ BAĞLAMINDA 

BENLİK, YARATMA VE ZAMAN KAVRAMLARI 

 

Fatma Bilgili, Yüksek Lisans Öğrencisi 

-İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, fatmablgl54@gmail.com 

 

ÖZET 

Muhammed İkbal, evrende bulunan her şeyin birbirine organik bir bağ ile bağlı olduğunu ve 

karşılıklı olarak belirleyici olduğunu düşünmüştür. İkbal, insanın evren ve Tanrı ile olan 

ilişkisini benlik felsefesi üzerinden açıklar. Ona göre evrendeki her şey bir bene sahiptir. 

Benliğin mahiyeti, işlevi, sınırlılıkları veya özgürlükleri vardır. İkbal’in felsefesinde Tanrı’nın 

yaratması bir defaya mahsus değil, her an süreklilik içerisinde devam etmektedir. Düşünürün 

incelenen görüşlerinden bir diğeri zaman mefhumudur. Ona göre zaman doğrusal, dünü, yarını 

olan sıralı ve bir düzene bağlı olan değil, geçmişin ve yarının aynı anda yaşandığı tek bir andan 

ibarettir. İkbal’in düşüncelerinin şekillenmesinde yaşadığı coğrafya yadsınamaz bir öneme 

sahiptir. Müslümanların kaderci tutumu İkbal’in fikirlerinin ateşleyicisi konumundadır. Bu 

yüzden çalışmamız, benliğe sahip olan insanın istemli eylemlerinin ve özgürlüğünün kaderle 

olan ilişkisini, Tanrı’nın daimî yaratmasının insanın kadere karşı tutumunu, dünü ve yarını 

olmayan tek bir andan ibaret olan zamanın kaderle bağlantısını incelemektedir. Öncelikle 

Muhammed İkbal’in görüşlerinin şekillenmesinde tartışılmaz bir öneme sahip olan yaşadığı 

dönem ve çevresine değineceğiz. Sonrasında benlik, yaratma ve zaman görüşlerini ayrı ayrı 

inceleyip Muhammed İkbal’in kader görüşü ile bağlantısını çözeceğiz. Araştırmamız, 

Muhammed İkbal’in temel düşüncesi olan evrenin organik bütünlüğü etrafında şekillendiği için 

birbiri ile bağlantılı olan benlik, yaratma ve zaman görüşlerini bütüncül bir bakış açısı ile 

değerlendirmeyi amaçlamaktır. 

Anahtar Kelimeler: Muhammed İkbal, Kader, Benlik, Yaratma, Zaman. 
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İLK GÜN 1. PANEL ÖZETLERİ 

 

 النقد الفقهي عند اإلمام النووي

 منهجه في اختياراته الفقهية المخالفة لمذهبه

 في كتابه )المجموع ـــــ بابي الطهارة والصالة(

 

Anas Alkatea 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, anasosama8187@gmail.com 

 

 ملخص البحث

 موضوع الدراسة : 1-1

يعتبر النقد بشكل عام أساساً مهماً لبناء المعرفة الصحيحة ومنهجاً لتقويمها في مختلف العلوم، وقد اهتم العلماء المسلمون     

بهذا الجانب في شتى صنوف العلوم الدينية، ولم يشذَّ الفقهاء عن هذه القاعدة فكان علم الفقه مجاالً خصباً لتتطور منهج النقد، 

م به االستدالل. واستطاع الفقهاء   تأسيس منهج للنقد الفقهي تُناقش به األقوال ويُقوَّ

وقد واكبْت حركةُ النقد الفقهَ اإلسالمي في جميع مراحله من مرحلة النشأة والتأسيس إلى مرحلة التطور واالزدهار فمرحلة 

ة، وكان من بين هؤالء اإلماُم النووي الضعف والجمود، وبرز في كل مرحلة فقهاُء نقّادٌ في جميع المذاهب والمدارس الفقهي

من خالل االطالع على اختياراته المخالفة للمذهب فتناولت هذه الدراسة منهج اإلمام النووي النقدي رحمه هللا تعالى ، 

 الشافعي والتي تجلت معظمها في كتابه المجموع ، وقد اخترت أن ادرس هذا المنهج في بابي الطهارة والصالة . 

دارٌس للفق       ه الش       افعي ال يس       تطيع أن يتج       اوز مرحل       ة اإلم       ام الن       ووي وجه       وده الوا        حة ف       ي فال             

التأص     يل للم     ذهب، وق     د س     عْت ب     ي هّم     ةٌ عالي     ة وراب     ةٌ ُملّ ح     ة ف     ي التع     رف إل     ى م     نهج اإلم     ام الن     ووي 

ومكانت       ه العلمي       ة ال       و أّن شخص       ية اإلم       ام الن       ووي كان       ت متف       ّردةً ف       ي الفه       م واالس       تدالل والتوجي       ه 

ت     رجيم،  ي     م إن     ي وج     دُت معظ     م الدراس     ات الس     ابقة الت     ي اعتن     ْت باختي     ارات اإلم     ام الن     ووي ق     د درس     ْت وال

فحاولتتتتتتت ع  ع متتتتتتر فتتتتتتي هتتتتتتذه الدراستتتتتتة بتتتتتتي  اختيتتتتتتارا  اختيارات      ه بمع       ل ع      ن اإلحاط      ة بمنهج      ه النق      دي، 

ة كم     ا أن ه     ذه الدراس     ،  اإلمتتتتتام النتتتتتووي وت  يحاتتتتتته متتتتت   هتتتتتةج و راستتتتتة منهجتتتتته النقتتتتتدي متتتتت   هتتتتتة عختتتتت  

 ستتناول في سياقها العام جملة من  المعايير، لعلَّ في مقدمتها: 

 رصد العالقة القائمة بين النقد بشكله العام والفقه اإلسالمي. -

 تأصيل مفهوم النقد الفقهي، ومعرفة جذوره األولى عند الفقهاء المتقدّمين. -

 التعّرف إلى أهم المصطلحات المرتبطة بالنقد الفقهي. -

 ة اإلمام النووي العلمية وجهوده الفقهية، ومعرفة أهم مؤلفاته ومضامينها. التنويه بمكان -

 الوقوف على أهم اختيارات اإلمام النووي التي خالف بها مذهبه في بابي)الطهارة والصالة( في كتابه )المجموع(.   -

 بيان أسس المنهج الذي اتخذه اإلمام النووي معياراً لمخالفة مذهبه في مسائل عدّة. -
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 اإلسالمي()ضوابط ت  يح القول الم  وح في الفقه 

Islam Ahmed Zayed 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 

 ملخص البحث

الناظر في الفقه اإلسالمي يلحظ تعدد آراء المجتهدين فيما يسوغ فيه االجتهاد، وتُنتج اجتهاداتهم االبا إما أقواال راجحة أو  

مرجوحة أو شااة، واألصل األخذ بالراجم والعمل به، وقد يُعدل عنه إلى المرجوح لموجب وفق شروط و وابط، وال يجوز 

 األخذ بالشاا من األقوال. 

ول إلى المرجوح مسلو اجتهادي يقتضي اللجوء إليه موجباٌت ومقتضياٌت، كالمصلحة ودواعي الضرورة وعدم القدرة والعد

وموجبات العرف ونحو الو، مما يدفعنا إلى دراسة  وابط هذا المسلو وقواعده، وقد قرر العلماء أنه ال يجوز إهمال 

 المرجوح على الدوام، فقد يحتاج إليه.

فَةً بمعنى الترجيم، تهدف هذه الورق ّ ة إلى دراسة  وابط القول بالمرجوح والعدول به عن الراجم وبيان مقتضيات الو. ُمعَر 

 وبيان ماهية القول المرجوح، واكر شروطه وأقسامه، و وابط القول به مع بيان المقتضيات الحاملة على الو.

لفين بالحكم التكليفي ألنه أدعى إلى انضباط الحكم، وإجراء كما يتوجه البحث إلى تفعيل مقتضى الحكم الو عي عند قيام المك

كل الو بصورة عملية من خالل نمااج فقهية اجتهادية يظهر فيها مدى الحاجة إلى العمل بالمرجوح في كثير من األحوال، 

ل شرعية و وابط تأكيدا على مرونة الفقه اإلسالمي وتجدد عطائه. وتمكن المجتهدين من استخراج الحكم الشرعي وفق أصو

ً من البقاء في دائرة  محكمة تراعى فيها النوازل و مستجدات العصر، ومراعاة الظروف والبيئات المختلفة، وتمكنهم أيضا

التصرف الشرعي ولو في الحد المرجوح، في حالة الضيق ال حالة االختيار، وت ود المجتهدين بالنظرة الشمولية الواسعة 

 للفقه.

 الدراسة على المنهج االستقرائي و االستنباطي. وقد اعتمدت في هذه

 الكلمات المفتاحية:

 حالة االختيار. -القول الراجم ــــ القول المرجوح ـــ الحكم التكليفي ـــ الحكم الو عي ـــ  حالة الضيق - وابط  -الترجيم 

 الخطة:

 المقدمة 

 المبحث األول: تع يف الت  يح والحا ة إليه.

الترجيم.ــ تعريف   

 ــ الحاجة إلى الترجيم.

 المبحث الثاني: القول الم  وح )تع يفهج عقسامه(.

 ــ تعريف القول المرجوح.

 ــ أقسام القول المرجوح.

 الفصل الثالث: ضوابط القول بالم  وح وش وط إعماله وعسباب العدول إليه ع  ال ا ح.

 ــ  وابط القول بالمرجوح.

 ــ وشروط اإلعمال 

ات العدول إليه عن الراجم. ــ مقتضي  

 الفصل ال ابر: العدول ع  ال ا ح إلى الم  وح: عمثلة تطبيقية

 ــ العدول للعرف والعادة 

 ــ العدول مراعاة للمصلحة

 ــ العدول للضرورة

 التوصيات والنتائج
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 الملكة الفقهية

                         Esraa Obeid    
israa.israa@std.izu.edu.trİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi,  

 

 

 ملخص البحث

ين      اقش ه       ذا  البح       ث م       دى تمك      ن طال       ب العل       م الش       رعي م      ن امتالك       ه المقوم       ات العلمي       ة والمنهجي       ة 

االرتق      اء المعرف      ي الفقه      ي م      ن خ      الل انطالق      ه م      ن الض      رورية لتحص      يل الملك      ة الفقهي      ة وقدرت      ه عل      ى 

 راستتتتتتتة تب       رز أهمي       ة حي       ث ج المدرس       ة الفقهي       ة القديم       ة وانفتاح       ه عل       ى مس       تجدات ومت ي       رات عص       ره

م      ن أج      ل االرتق      اء بطال      ب العل      م الش      رعي  ودراس      ة واقع      ه الفقه      ي وتطلعات      ه العلمي      ة  ، الملكتتتتتتة الفقهيتتتتتتة

فقهي     ة المعاص     رة وتحقي     ق التنمي     ة العلمي     ة بم     ا يتناس     ب وم     دى قدرت     ه واس     تعداده عل     ى تلبي     ة التط     ورات ال

والس     عي  وه     ذا العص     ر ، كم     ا أنه     ا تس     لط الض     وء عل     ى الجان     ب التط     ويري ف     ي المن     اهج العلمي     ة الش     رعية 

 جعلها قادرة على المنافسة في خضم الثورة العلمية التي تجري في عصرنا الحالي . إلى 

عن    د ط    ال  العل    وم اإلس    المية ف    ي جامع    ة تحص    يل الفق    ه  كيفي    ة ليس    اهم م    ن خ    الل رص    دهج    اء ه    ذا البح    ث 

 ما : من خالل التركي  على فكرتين أساسيتين هصباح الدين زعيم ، 

 .المقومات العلمية للملكة الفقهية التي تشكل ماهية الفقه ، وعموده :  أوالً 

 وتنمية ملكته واكتسابه .وتدريسه تحصيل الفقه مناهج : و يانيهما 

القيام بدراسة تأصيلية ميدانية حول الملكة الفقهية لطال  الماجستير قسم العلوم اإلسالمية في جامعة  والو من خالل

 صباح الدين زعيم . 
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 مصطلح المعتمد في المذهب الشافعي

Wildan Salahaldin Bahaaldin  
bahaaldin.wildan@std.izu.edu.trİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi,  

 

 

 الدراسة ملخص

 في هذا المو وع جعلت مصطلم )المعتمد( هو مدخلي لدراسة هذا المو وع .

ومص      طلم )المعتم      د( ه      و المص      طلم األكث      ر ش      هرة ل      دى فقه      اء الش      افعية ف      ي المراح      ل األخي      رة عن      د 

جعل    ه م    دخالً لدراس    ة من    اهج الت    رجيم عن    د فقه     اء أن االبح    ث ف    ي الحك    م ال    راجم ف    ي الم    ذهب ، ل    ذا آي    رت 

 الشافعية .

 (. الشافعية . المذهب )المعتمدالكلمات المفتاحية : 

ه     و الق     انون ال     ذي ي     نظم حي     اة الن     اس  -ي     ره م     ن الم     ذاهب اإلس     الميةك  –يع     د الم     ذهب الش     افعي 

ف     ي معاش     هم وتع     امالتهم المدني     ة  وه     و الدس     تور ال     ذي تلت      م ب     ه ال     دول الت     ي تبنت     ه م     ذهبا وعن     د 

النظ     ر ف      ي الت     رام الفقه      ي له     ذا الم      ذهب ، نج     د كتب      ا كثي     رة ومص      نفات متنوع     ة  والمص      نفات 

الش         افعي ، وانته         اًء بمص         نفات الفقه         اء  وتنوعه         ا ب         دءاً م         ن مص         نفات مؤسس         ه اإلم         ام

 المعاصرين .

ونج      د اختالف      ا ف       ي طريق      ة الع      رح واألس       لو  ، ب      ل وحت      ى ف       ي تقري      ر األحك      ام وحكاي       ة 

األق     وال ف     ي المس     ألة الواح     دة ، فكت     ا  يجع     ل حك     م المس     ألة عل     ى ق     ولين ، وكت     ا  يج      م بق     ول 

 ين الجواز و عدمه . واحد في المسألة ، أو نجد اختالفا في حكم المسألة الواحدة ب

ك       ل ال       و داخ       ل الم       ذهب الواح       د ، م       ع اتح       اد طريق       ة الفقه       اء ف       ي االس       تنباط والت       رجيم 

 واالنتسا  إلى إمام واحد .

م     ن خ     الل ق     راءة م     ا كت     ب ع     ن ت     اريب الم     ذهب الش     افعي ونش     أته وتط     وره  ، تب     رز مجموع     ة و

 من  األسئلة :

أق     وال اإلم     ام الش     افعي   وب     ين وج     وه  الم     نهج ال     ذي س     ار علي     ه الفقه     اء ف     ي الت     رجيم ب     ين   -1

 أصحابه  

 عدم اعتماد فقهاء الشافعية أقوال اإلمام الشافعي، مرجعا معتمدا للتدريس والفتوى  -2

لم      ااا اعتم      دوا ق      ول الش      يخين الرافع      ي والن      ووي دون ايرهم      ا م      ن فقه      اء الش      افعية عل      ى  -3

 لو  . كثرتهم وجاللتهم وأعلميتهم   وما هي االسبا  التي دعت لذ

 طبيعة المهمة التي قام بها الشيخان الرافعي والنووي حتى استحقا هذا االعتماد  -4

ع       دم تركي         الفقه       اء المت       أخرون أص       حا  الحواش       ي عل       ى ق       ولي الش       يخين اب       ن حج       ر  -5

 الهيتمي والشمس الرملي دون ايرهما من الفقهاء 

ب       دال م       ن كت       ب أص       بحت كت       ب وحواش       ي المت       أخرين مص       ادر لمعرف       ة معتم       د الم       ذهب  -6

 المتقدمين من الفقهاء
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 نظ ة الق آ  الك يم لح ية االعتقا  على مستو  الف   والمجتمر

 

 يوسف سماحج طالب ما ستي 

 gmail.com@joseph18london -جامعة أنقرة للعلوم اإلجتماعية 

 ع در عكوموش /الدكتور ذاألستا

 gmail.com@ejder.okumus  –جامعة أنقرة للعلوم اإلجتماعية 

 

 

 الملخص البحثي

 إنّنا نعلم جميعا أّن كل .القرآن الكريم هو مصدر التّشريع األساسي في الدين اإلسالمي فهو المّشرع األول للحقوق والحريّات

م اإلنسان وفّضله على كثير من خلقه، ومن مظاهر تكريمه له أن هللا تعالى كرّ الكتب المقدسة للديانات الّسماوية تنص على أّن 

خلقه حّرا، وميّ ه بالعقل الذي ترتّب عنه التّكليف، فهو مخير بين اإليمان أو الكفر وبين فعل الخير أو فعل الّشر، وتعتبر حرية 

االختيار. إَن تجسيد هذه الحريّة وفق المعايير التي و عها القرآن الكريم ستترك أيارا إيجابية على حياة االعتقاد أساس هذا 

 األفراد بصفة خاصة وعلى المجتمعات بصفة عامة، فتحفظ كرامة كل إنسان بضمان الحرية التي كّرمه هللا بها.

وأنه يهدف إلى القضاء على التنوع الثقافي والفكري  االعتقادهناك العديد ممن يعتقدون بأَن القرآن يسلب اإلنسان حريته في 

ه الحريّة، ففي نظرهم للقرآن الكريم تعارح مع الحقوق ذحتّى أنّه يوجد من قال بأّن القرآن ال يعترف بتاتا به للمجتمعات،

هم لنصوصه وتأويالتهم لها. تعمل ا طبعا حسب فهمذوالحريّات األساسية لإلنسان التي سّطرتها القوانين والدساتير الدولية، وه

ه الدراسة على مناقشة ومحاولة استنباط النظرة القرآنية ألحد أهم قضايا حقوق اإلنسان وهي حرية االعتقاد. وتعتمد الدراسة ذه

االعتقاد.  على المنهج االستقرائي في جمع المعلومات، حيث تقوم بتتبع اآليات القرآنية وبعض األحاديث النبوية المتناولة لحرية

  ويشرعها كحق من حقوق اإلنسانوالو من خالل اإلجابة على السؤال الرئيسي التالي: هل ينص القرآن على حرية االعتقاد 

 وما منهجه في تشريعها . 

من النتائج المتوقعة للبحث إظهار وتبيين الموقف الحقيقي للقرآن الكريم من حق اإلنسان في حرية االعتقاد على المستوى 

 لفردي واإلجتماعي.ا

 القرآن الكريم، حريّة االعتقاد، حقوق اإلنسان، الفرد، المجتمع.الكلما  المفتاحية: 
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 تدريس الصيغ اإلنشائية في مناهج تعليم اللغة الع بية للناطقي  بغي ها في إسطنبول

 

 

M. Ali Alnajjar 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 

 

 

 وتقويمتحليل 

 ملخص البحث:

 القواعد عصب الل ة وبدونها تبقى الل ة شتاتا ال جامع لها، وهذا البحث في مجال تدريس قواعد الل ة العربية. تمثل 

يعاني ميدان تعليم الل ة العربية ل ير الناطقين بها من توزع قواعد الل ة على علوم عدة، ومن الو قواعد الصيغ 

بين البالاة والنحو، مما يفقد الطالب القدرة على  بطها وإحكام أساليبها، فما هي هذه القواعد  وما اإلنشائية التي تتوزع ما 

 واقع تدريسها  وما هي الطريقة المثلى لتعليمها 

المعاني التي يعبر عنها الناطقون بالعربية ال تخرج عن نوعين هما الخبر واإلنشاء، ولكل من هذه النوعين أساليبهما 

هما، ولكل أسلو  منها قواعد تضبط تركيبه وتنظم العالقة بين أج ائه. وإاا كانت الصيغ ال مانية بأشكالها المختلفة الخاصة ب

تمثل الجانب الخبري من الل ة؛ فإن هذا البحث يستهدف الجانب اإلنشائي من الل ة العربية، فيحاول بيان األساليب اإلنشائية 

م باستقراء مواطنها في أشهر سالسل تعليم الل ة العربية المعتمدة في مدينة إسطنبول، يم بنوعيها الطلبي واير الطلبي يم يقو

 بعد الو يقوم بتحليلها وطرح خطة لتقويمها.

صباح الدين ال عيم، وأكاديمية إسطنبول ومرمرة وتشمل الدراسة المناهج المعتمدة في كل من جامعة إسطنبول 

اإلطار المرجعي األوروبي المشترك "مناهج المعتمدة فيها يم تعر ها على مقررات ومدرسة عمر شام، حيث تقوم بدراسة ال

" لتحديد مدى توافق عر ها في سالسل العربية مع مقررات توزيع الوظائف الل وية على المستويات المعتمدة في لل ات

 تدريس الل ات ل ير الناطقين بها.

 أمثلة:

األمر كقسيم لل منين الما ي والحا ر، كما تدرس صي ة النهي )ال تذهب( صي تي األمر والنهي، إا يدرس تدريس 

في جوازم المضارع برفقة الم األمر والشرط ونفي الما ي )لم يذهب(. بينما تقتضي الوظيفة الل وية أن يدرس األمر والنهي 

 بشكل متقابل بعيدا عن األزمنة الصادرة عن القسم الخبري من الل ة.

لعل( تدرس صي تا التمني والرجاء جنبا إلى جنب مع )إن و أن( المؤكدتين، ومع )كأن( المشبهة تدريس )ليت( و )

تبعا للتقسيم النحوي الذي يعتمد حركة الحرف األخير، في حين تقتضي الوظيفة الل وية أن يدرس كل من التمني والرجاء في 

 المعنى ااته. دروس مستقلة برفقة األساليب الل وية األخرى التي تستخدم ألداء
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 منهج يوسف عفندي زا ة

 

 

 Jamaleddin Hattab  

 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, anasosama8187@gmail.com 

 

 

 تحليل وتقويم

 

الم     نعم ف     ي ش     رح ص     حيم  ف     ي كتاب     ة عناي     ة المل     و "متتتتتنهج يوستتتتتف عفنتتتتتدي زا ة"ستتتتتيكو  موضتتتتتوع بحثتتتتتي 

حي    ث س    نعرف به    ذا المؤل    ف فق    د اك    رت المص    ادر أن ل    ه الكثي    ر م    ن الت    أليف وم    ن أهمه    ا ف    ي عل    م ،  مس    لم

وي     أتي ،  الح     ديث كتاب     ة "نج     اح الق     اري ف     ي ش     رح ص     حيم البخ     اري" بل     غ الت     وراة أج ائ     ه يالي     ين مجل     دا

ادة العلم    اء م    ا ب    ين ش    ارح ومعل    ق باألهمي    ة بع    د البخ    اري ص    حيم مس    لم وق    د لقي    ا االهتم    ام الكبي    ر م    ن الس    

الش    يب يوس    ف زادة قص    ب الس    بق أيض    اً ف    ي محاولت    ه خدم    ة ه    ذا ال    ومنتق    د، ولق    د ك    ان ه    ذا الع    الم الكبي    ر

العظ     يم حي     ث ق     ام بش     رحه ش     رط معتم     داً عل     ى م     ا جم     ع م     ن أق     وال م     ن أف     واه العلم     اء الس     ابقين ومم     ن 

 عاصرهم أو تتلمذ على يدهم 

فه      م منهجي      ة ه      ذا العل      م الجلي      ل مبين      اً طريقت      ه ف      ي ش      رح والتعلي      ق فس      يكون ملخ      ص بحث      ي محاول      ة 

 ومصادره التي اعتمد عليها وأسلوبه في التأليف والتبويب وعرح اآلراء الموافقة والمخالفة

 باإل افة إلى كشف النقا  عن عالم لحرير جل مؤلفاته م مورة في المكتبات العثمانية القديمة

قل     ت معرف     ة الكثي     رين ب     ه، وعل     ى وج     ه الخص     وه المس     لمين الع     ر  لع     دم انتش     ار مؤلفات     ه ف     ي األوس     اط  

 العربية 

 وخدمة الصحيم صحيم مسلم بإبراز أحد شروحه الكبيرة 
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İLK GÜN 1. PANEL ÖZETLERİ 

 
 (م  راسة في خدماتها وط ق إ ارتها.2010-2000)األوقاف الت كية بي  عامي 

 

 إس اء ال شدا 

 رسالة ما ستي ج تخصص األقتصا  والتمويل اإلسالمي.

 

 مش ف ال سالة

  . عنس س ميني

 

 

 تحليل وتقويم

" كدعوة لدراسة (م دراسة في خدماتها وطرق إدارتها2010-2000األوقاف التركية بين عامي ) جاء هذا البحث بعنوان "

 المبادراتتالقت ، ففي هذه الفترة (م2010-2000دور وأير الوقف على مجاالت الحياة في المجتمع التركي ما بين عامي) 

إلى تع ي  دور حيث سعى نظام اإلدارة الحديثة في تركيا  بصورة حديثة، في تطوير األوقاف اإلدارة الحكوميةالفردية مع 

مجاالت البحث  وخاصة في دعم فـي كافـة مجاالت الحياةالمساهمين أبـرز من ر يعتبـ، ألنه فـي عمليـات التنميـةالوقف 

بعد أن كان الوقف التركي قبل الو مقتصرا على الجانب الديني، نتيجة لعلمنة الدولة العلمي والتكنولوجيا الحديثة، 

 والتضييق على االوقاف من الناحية القانونية والفعلية. 

، ولكي نستطيع تعميم جديدة إلعادة إحياء دور الوقف في المجتمعات الحديثةتعتبر محاولة  قففي الو التركية التجربةإن 

تطوير ووالحث على المشاركة في دعم األوقاف، ، توعية بمكانة الوقف في اإلسالمهذه التجربة إلى خارج تركيا يجب ال

الوقف وتنويعها وأساليب حديثة الستثمار ودعم  وسائلإيجاد والفقهية المتعلقة بالوقف لتواكب مستجدات العصر،  الدراسات

بما  الوقفتعديل قوانين ، والتي تمت مصادرتهاأو عليها أعتدي العمل على استرداد أمالك الوقف التي وابتكار ايرها، و

دون إشرافه،  إدارة الوقف وٕامكانية إبقاؤه تحتبإختيار طريقة السماح للواقف ، وتبسيطها، ويتوافق مع األحكام الشرعية

األوقاف لخدمة اوي الدخل المحدود وسكان المناطق  استثماراتتوجيه ، وال ير مباشرة تدخل من الدولة باستثناء الرقابة

 . تشكيل هيئة وقفية إسالمية تعمل على إااية المنكوبين خاصة من المسلمين، واير اآلمنة

دراسـة  تناول المبحث الثـانيو ول الدراسـة النظريـة للوقـف، المبحث األاشتملت هذه الدراسة على يالية مباحث، تناول 

حالـة األوقـاف وطرق إدارتها وحجمهـا في تركيـا، المبحث الثالث: اســـتثمار األوقـــاف فـــي تركيا والخدمات التي 

دوره الملموس في مجال وتتلخص أهم نتائج البحث أن للوقف التركي دور كبير في تحقيق التنمية من خالل تأدية تقدمها، 

 التعليم واالبداع واالبتكار، وايرها من الجاالت المختلفة.

 

 

 

 

 

 

 



145 

 

 واقر التكنلو يا المالية في فلسطي 

 

Jamal Sudqı Sadeq Hourani 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 

 

 

 

 الملخص

 المقدمة 

يتم تداوله ا حديثم، ومنذ الو الحين أصبحت 2012عام في العالم، منذ ( كمصطلم Fintechظهر مصلم التكنلوجيا المالية )

 أو ،أسرع أو ،بمعايير خدمة أفضل ،العمليات المالية وإجراءللقيام  ،ليعني استخدام التكنلوجيا الحديثة ،في القطاعات المالية

ن التكنلوجيا إف ،لتقليدية كالبنوك. وبالتالي( في مقابل المؤسسات المالية اStartupsمن قبل شركات وجهات ناشئة ) ،بكلفة اقل

محاربتها  إلى ،وتفاوتت ردود فعلها من التجاهل بداية ،( لعمل المؤسسات المالية القائمةDisruptionالمالية قد شكلت تشويشا )

 احتوائها. أو ،أيرها أوفي إطار تحجيم دورها  أو ،كشراكة حقيقية إما ،ومن يم محاوالت للدخول في شراكات معها ،الحقا

واستخدام  إدخالوكان  ،في شتى االتجاهات أعمالهاومنذ نشأتها بتطوير  ،قامت البنوك والمؤسسات المالية أخرى،من ناحية و

 إلىمن الطابع الورقي  األعمال،في طور تحويل   Automationةالتكنلوجيا من أهمها، واستخدمت مصطلحات مثل المكنن

واحتفاظ البنوك بأعداد كبيرة من العمالء  ،والرقابة عليها ،البنوك إنشاءمتطلبات  أن إالالحاسو ، المعتمد على  اآللي،الطابع 

ومرتبطة  ،جعل من تحركات البنوك بطيئة ،وارتفاع حاج  دخول منافسين جدد ،وسيطرتها على القطاع المالي ،بشكل تاريخي

 ها.إلجراءاتها وعملياتها وسياسات ،بشكل كبير باإلرم التقليدي

وظهرت وتظهر مبادرات  ،ولو بشكل متأخر ،منطقة الشرق األوسط والعالم العربي إلىوقد دخلت مبادرات التكنلوجيا المالية 

حتى  ،بالرام من دخولها متأخرة ،ولبعضها النجاح، ولم تكن فلسطين في منأى عن الو ،كتب على كثير منها الفشل ،عديدة

 هذه الدراسة. إليها فيسنتطرق  ،ألسبا  عديدة ،عن محيطها العربي

 الهدف م  الدراسة

فضل أومناقشة ، والمعيقات التي تواجهها ،واستعراح المحف ات ،التعرف على واقع التكنلوجيا المالية في البنوك في فلسطين

 وترتيب عالقاتها مع البنوك. ،الوسائل لتحفي ها

 الدراسة  عهمية

واعتبارها مدخال لشركات  ،المعامالت إنجازعلى جودة وسرعة  الماليةقياس قدرة التكنولوجيا  ، منهمية هذه الدراسةأتأتي 

التي كانت حكرا على  األعمالوالدخول على خط  ،والتخصص بها ،تعتمد على التكنلوجيا النتقاء بعض الخدمات ،ناشئة

بالطرق  ،ات وااللت ام بمتطلبات الجهات الرقابيةواستثمار البنوك في اإلجراء ،التش يلية ةكلفتنظرا الرتفاع ال ،البنوك

 .انعكست بشكل أتوماتيكي على تسعير خدماتها ومنتجاتها المقدمة ،ف كبيرة جدايلاكتوالتي شكلت عليها  ،التقليدية

 مشكلة الدراسة 

 همها ، أسنقوم في هذه الورقة بمحاولة اإلجابة على عدد من األسئلة

 .الماليةلمااا ظهرت التكنلوجيا  -1

 ما هو واقع التكنلوجيا المالية عالميا -2

 ما هو واقع التكنلوجيا المالية في فلسطين. -3

 ما هي العالقة بين التكنلوجيا المالية والبنوك في فلسطين: الفره والتحديات. -4

 السبل للعالقة بين التكنلوجيا المالية والبنوك في فلسطين. أفضلما هي التوصيات بخصوه  -5

  الدراسة منهجية

من خالل مقارنة بعض الخدمات المالية التي تقدم من  المعامالت إنجازعلى جودة وسرعة  الماليةقياس قدرة التكنولوجيا 

خالل التكنلوجيا المالية ومقارنتها بالطرق البنكية التقليدية من عدة جوانب اهمها الوقت والمكان ووسيلة تقديم الخدمة والكلفة، 

 وترتيب عالقاتها مع البنوك. ،فضل الوسائل لتحفي هاأومناقشة ، يقات التي تواجههاوالمع ،واستعراح المحف ات

 

 : التكنلوجيا المالية، البنوك، فلسطينةالكلمات المفتاحي
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م  منظور إسالمي:  ور مؤسسا  المجتمر المدني في تحقيق التنمية المستدامة  

 مؤسسا  المجتمر المدني في فلسطي  نموذ ا  

 

 

Ruba Tayseer Ragab Alza'tary  

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 

 

 

ً إنسانياً  ،تطور مفهوم التنمية االقتصادية من مفهوم او بعد أحادي ليشمل أبعاداً متعددةً  وهذا المفهوم يحمل معنى حضاريا

 ً وهو المفهوم األمثل للتنمية المستدامة. وإن تحقيق أبعاد التنمية المستدامة يتطلب إحدام ت ييراٍت جوهرية في األنظمة ، أخالقيا

، كما إحدام هذا الت يير يحتاج تظافر جهود المجتمع المدني من جمعيات ومؤسسات ومنظمات واالجتماعية االقتصادية

 .حقوقية إلى جانب الحكومات في إطار منظم

رزت أهمية التنمية المستدامة في أنها تنمية متوازنة رشيدة، وهذا أهم ما يمي  االقتصاد اإلسالمي حيث إنه شمولُي متوازن، وب

فالبيئة وعمارة األرح من أهم المفاهيم التي دعا االقتصاد اإلسالمي إليها من خالل إحياء األرح الموات والحض على 

 .والمحافظة على صحة اإلنسان واإلحسان إلى البيئة ال رس وال رع والمحافظة على الموارد

تتماي  مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بخصائص عدة عن نظيراتها في الدول األخرى، ومن تلو االختالفات الجوهرية 

لنظري أن تطورها التاريخي كان بشكل مخالف لتطور المؤسسات المدنية في الدول األخرى، وبطريقة تناقض حتى المفهوم ا

 .نشأت في ظل ايا  الدولة، وايا  السيادة على األرح حيثللمجتمع المدني، 

 .دور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة من منظور إسالمي في فلسطينوستتناول هذه الدراسة 

من منظور إسالمي بالنسبة لمجتمع  المقصود بالتنمية المستدامةو ،ببيان مفهوم مؤسسات المجتمع المدني ةقوم الباحثتحيث س

، فلسطينالتحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة في االحتالل، وتحديد ير ب تحت 

 .تحسين أداء منظمات المجتمع المدني في فلسطين يةكيفو

والمجتمع المدني  المستدامة ة المفهوم الموسع للتنميةالمنهج االستنباطي في دراس، والمنهج الوصفي التحليلي وستعتمد الباحثة 

 في المفهوم اإلسالمي وال ربي.

 الكلما  الدالة: التنمية المستدامةج مؤسسا  المجتمر المدنيج عمارة األرض.
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 البحث ع  الكنوز واستخ ا ها في سوس ماسة

 - راسة عنث وبولو ية تأويلية-

2020 

 

 ال هراء بوزلوالطالبة: فاطمة 

 المشرف األكاديمي: د محمد سلمي

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 

 

 

 الملخص

 

 مقدمة 

ؤيث وجوده المادي والمعنوي. الو أن بكل امتياز، إا بها يعيش االنس      ان ويُ  إنس      انيةٌ  إن العيش بالرموز وتوظيفها فعاليةٌ 

 عن نفسها وعن األشياء و وصوراً  بني من خاللها رموزاً نتج متخيالت لتعيش بها وتَ ، تُ  أو التقليديةَ  الحديثةَ  المجتمعات سواءً 

وأقص   د هنا بالتحديد تلو الممارس   ات الرم ية  .aحدد أنظمة عيش   ها الجماعي ومعاييرها الخاص   ةالعالم، وبواس   طتها تُ عن 

مجتمع الم ربي ك يره من المجتمعات مش   بٌع المنظمة التي ينخرط فيها الناس بكثافة ويعتقدون فيها، أال وهي "الطقوس". وال

 تُعبر عن الوعي الجمعي للم اربة وموقفهم من العالم.  -لن نقول عنها خرافية أو بدائية-بطقوس وممارسات 

إن المو       وع الذي اخترُت االش      ت ال عليه في عمقه مش      بٌع بدالالٍت متعددةٍ ومتباينٍة تنهض معانيه العميقة بين مكوناته 

والس    ياقات الظرفية، التي منحت للمو     وع بعداً تجريبياً حياً ودينامياً في الواقع االجتماعي. حيث يتحول الكن  من البنيوية 

بعد مادي يتجس      د تاريخياً في حفظ الممتلكات واكتنازها لظروف معينة، إلى بعٍد س      حري طقوس      ي يتقاطع مع جملة من 

التفاعالت القائمة بينها حدًّا أس    اس    يا لتحقيق الفهم العميق والش    امل الممارس    ات والمقوالت الثقافية التي يبقى اس    تكش    اف 

 للظاهرة.

 عهمية الدراسة وإشكاليتها

في الخطا  السوسيولوجي واألنثروبولوجي  اأهميتها من أهمية المو وع من جهة، ومن  عف االهتمام بهتسي الدراسة تك

تأخذ على عاتقها مواكبة ومعايش   ة طقوس البحث عن ، وابقةتناول مو    وعاً تقل فيه الدراس   ات الس   حيث ت من جهة أخرى.

في منطقة س  وس بالم ر . وبالتالي  من معاني وممارس  ات كش  ف عن ما يتخلل هذه الظاهرةتحاول الو ،الكن  واس  تخراجه

فإن هذه الدراس  ة ومن خالل هذا المو   وع تاُلمس البنية الفكرية الثقافية الس  ائدة داخل المجتمع الم ربي، وتبين لنا مس  احة 

هذا النمط من التفكير في مجتمع مركب متحول ودينامي. سيكون مو وع تساؤلنا الرئيسي في هذه الدراسة حول داللة فعل 

حث عن الكن  واس  تخراجه أنثروبولوجياً، وأهم الطقوس المص  احبة لعملية البحث واالس  تخراج، وس  تكون منطقة س  وس الب

 الم ر  مجال الدراسة.  -ماسة

 السؤال الرئيسي إان في هذا البحث هو كالتالي:      

 ماهي الطقوس وال موز التي تُ افق عملية البحث ع  الكنز واستخ ا ه؟  وكيف يتم ذلك؟ 

 

 

 

                 
a Pierre Ansart, Ideologie, conflits et pouvoir (Paris: PUF, 1977), 21. 
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 مبدع الك امة اإلنسانية وتقنيا  المساعدة الطبية على اإلنجاب

 aالمغ بي 47-14 راسة في مقتضيا  القانو  

 

 رضوا  بِسداو ج طالب  كتوراه

   ridouane.bisdaoune@edu.uiz.ac.maالم ر    –جامعة ابن زهر أكادير 

 

ألستاذ الدكتور ا ريس الحيانيا  

 d.lahyani@uiz.ac.ma _  الم ر  – أكادير زهر ابن جامعة

 الملخص البحثي

 

فتوسعت معارف اإلنسان واكتشافاته في حل  حيائية،االبداية القرن العشرين طفرة علمية في مجال الطب والعلوم  شهدت

، من مظاهر هذه الطفرة نجا طبية على االالمساعدة المعالم الجسد والكيان البشري، ومما ال شو فيه أن ما يصطلم عليه بتقنيات 

فكانت مثار اهتمام  ،خالقي والقانوني، أخرجها من دائرة النقاش الطبي إلى دائرة النقاش األهاتشعبتعقد هذه التقنيات، وونظرا ل

فرح عليه  رورة مواكبة مختلف  دولال، والم ر  ك يره من بحثي ، وانش ال دولي انعكس على التشريعات القانونية  للدول

مها، خاصة ما تأكد منها علميا ومخبريا كما هو الشأن بالنسبة لتقنيات ي، أو على األقل تنظلهاسن قوانين تتصدى بتطورات هذه ال

هذه الورقة سترك  على إبراز أوجه الحماية القانونية للكرامة االنسانية من تقنيات المساعدة الطبية المساعدة الطبية على اإلنجا ، 

 47-14اإلجابة عن االشكاالت التالية :  هل استحضر المشرع الم ربي لهذا المبدأ في ينايا مواد القانون على االنجا  ،من خالل 

  وهل القواعد القانونية التي و عها كفيلة إل فاء حماية فعالة لكرامة االنسان  

لى اإلنجا  ومبدأ الكرامة اإلنسانية، بل من النتائج المتوقعة  أن المشرع الم ربي قد أدرك العالقة بين تقنيات المساعدة الطبية ع

وأشار إليه بالذكر في مواد هذا القانون، وجعله  ابطا يؤطر هذه التقنيات، ويجرم بعضها، ويقيد بعضها اآلخر، هذا البحث 

، خاصة محاولة لتأصيل مفهوم الكرامة اإلنسانية وتتبع مراحل تطوره من مفهوم أخالقي مجرد إلى مفهوم عملي يؤطره القانون

بنوع من التحليل باستقراء مواده، ومحاولة  47-14في مجال : "األخالقيات الطبية" ؛ على أن نو م تجليات هذا المبدأ في قانون 

 الحسم في كون القواعد القانونية التي و عا المشرع الم ربي كفيلة إل فاء حماية فعالة للكرامة االنسانية .

 األخالقيات الطبية. –المساعدة الطبية على اإلنجا   –سانية الكرامة االن الكلما  المفتاحية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
a الحياني إدريس للدكتور األكاديمي اإلشراف تحت كتابتها تم ماجستير رسالة على  تعتمد  الورقة هذه . 
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 ملخص البحث

الت ام تطبيقات عمليات التورق في بيت التمويل الكويتي بالمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة تناول البحث مدى 

من عمليات التورق في بيت التمويل الكويتي، والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، حيث تعرح البحث لنمااج متعددة 

والو للوقوف بدقة على مدى الت ام ممارسات عمليات التورق بالمعايير الشرعية )آيوفي(. استخدم البحث المنهج االستقرائي 

الزمة والوصفي من حيث االعتماد على دراسة عقود بيت التمويل المتعلقة بعمليات التورق، والو للحصول على البيانات ال

لتشخيص المشكالت التي تتعلق بتطبيقات عمليات التورق، ومن يم استنتاج المقترحات المالئمة لها من خالل مقارنتها 

 بالمعايير الشرعية )آيوفي(.

كما تطرق البحث إلى أنواع وشروط التورق، وآلية عمله في بيت التمويل الكويتي، يم انتقل البحث إلى إجراء عملية التطابق 

عمليات التورق في بيت مع  وابط عمليات التورق المنصوه عليها في المعايير الشرعية )آيوفي(. وتوصل البحث إلى أن 

الشرعية، فالبنو يشتري السلعة ويتملكها، وبعد تملكها وانتقالها إلى حيازة البنو، يقوم  التمويل الكويتي تلت م بتطبيق المعايير

البنو ببيعها للعميل صاحب معاملة التورق، فيحدد البنو للعميل السلعة وحجمها ونوعها ومكان وجودها ويمكنه من التصرف 

يل بتوكيل البنو ببيعها لطرف يالث )اير البنو( الذي بدوره بها. وبعد أن يمتلو العميل السلعة حكماً بالتمكن منها، يقوم العم

 يتملو السلعة وتصبم في حوزته، وتكون هذه المعامالت بعقود منفصله ووا حة. 

من  منها بيت التمويل الكويتي واختتم البحث بالتأكيد على أهمية توجه كثير من البنوك والمؤسسات اإلسالمية المعاصرة و

ق المصرفي المنظم، كمنتج عملي مبرمج بديالً عن التورق الفردي الذي قد يكلف المتورق خسائر كبيرة، إلى التعامل بالتور

حيث يعمل التورق المصرفي المنظم وفق منظومة تعاقدية جديدة أفضل، تكفل حصول العميل على السيولة النقدية المطلوبة 

التي تتمي  أسعارها بالثبات  –من سوق السلع الدولية  في الوقت المراو ، والو عن طريق شراء البنو السلعة للعميل

ومن يم بيعها نقداً لطرف يالث بالنيابة عن العميل بعد يبوت ملكيتها له ب ية  –النسبي، والو لتجنب مخاطر تقلبات األسعار

 توفير النقد المطلو  للعميل.
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 ملخص البحث

التورق في بيت التمويل الكويتي بالمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة الت ام تطبيقات عمليات تناول البحث مدى 

والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، حيث تعرح البحث لنمااج متعددة من عمليات التورق في بيت التمويل الكويتي، 

وفي(. استخدم البحث المنهج االستقرائي والو للوقوف بدقة على مدى الت ام ممارسات عمليات التورق بالمعايير الشرعية )آي

والوصفي من حيث االعتماد على دراسة عقود بيت التمويل المتعلقة بعمليات التورق، والو للحصول على البيانات الالزمة 

لتشخيص المشكالت التي تتعلق بتطبيقات عمليات التورق، ومن يم استنتاج المقترحات المالئمة لها من خالل مقارنتها 

 عايير الشرعية )آيوفي(.بالم

كما تطرق البحث إلى أنواع وشروط التورق، وآلية عمله في بيت التمويل الكويتي، يم انتقل البحث إلى إجراء عملية التطابق 

عمليات التورق في بيت مع  وابط عمليات التورق المنصوه عليها في المعايير الشرعية )آيوفي(. وتوصل البحث إلى أن 

التمويل الكويتي تلت م بتطبيق المعايير الشرعية، فالبنو يشتري السلعة ويتملكها، وبعد تملكها وانتقالها إلى حيازة البنو، يقوم 

البنو ببيعها للعميل صاحب معاملة التورق، فيحدد البنو للعميل السلعة وحجمها ونوعها ومكان وجودها ويمكنه من التصرف 

وبعد أن يمتلو العميل السلعة حكماً بالتمكن منها، يقوم العميل بتوكيل البنو ببيعها لطرف يالث )اير البنو( الذي بدوره  بها.

 يتملو السلعة وتصبم في حوزته، وتكون هذه المعامالت بعقود منفصله ووا حة. 

من  منها بيت التمويل الكويتي المعاصرة و واختتم البحث بالتأكيد على أهمية توجه كثير من البنوك والمؤسسات اإلسالمية

إلى التعامل بالتورق المصرفي المنظم، كمنتج عملي مبرمج بديالً عن التورق الفردي الذي قد يكلف المتورق خسائر كبيرة، 

بة حيث يعمل التورق المصرفي المنظم وفق منظومة تعاقدية جديدة أفضل، تكفل حصول العميل على السيولة النقدية المطلو

التي تتمي  أسعارها بالثبات  –في الوقت المراو ، والو عن طريق شراء البنو السلعة للعميل من سوق السلع الدولية 

ومن يم بيعها نقداً لطرف يالث بالنيابة عن العميل بعد يبوت ملكيتها له ب ية  –النسبي، والو لتجنب مخاطر تقلبات األسعار

 توفير النقد المطلو  للعميل.
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 الستثماره احلديثة واالساليب الوقف نظرية :بعنوان حبث

  

 امساعيل اميان.أ اإلسالمي والتمويل االقتصاد قسم,دكتوراه طالبة

  

 

 ملخص

 

 الوقف جيعل مستقبلي توجه حنو للحاجة وذلك الوقف الستثمار احلديثة والطرق الوقف على التعرف إىل الدراسة هدفت

 معرفة إىل ابإلضافة الوقفية األموال استثمار مفهوم عرض خالل من وذلك واجتماعيا اقتصاداي   ومؤثرا   إجيابيا   دورا   يلعب

 الدراسة اعتمدت وقد .الوقفية األموال استثمار وضوابط وطرق مصادر

 استثمار وأن .واالستثمار الوقف بني عالقة توجد أنه إىل الدراسة توصلت وقد .االستقرائي واملنهج الوصفي املنهج على

 ال وأنه الوقف أصل زايدة تشمل كما (اإلحاليل) التعويضي االستثمار يشمل الوقفية األموال

 حفظ قضية تناولوا ولكنهم أصله زايدة بغرض الوقف إبستثمار قدميا   الفقهاء اهتمام على يدل ما يوجد

 واألسهم ،االستثمار كصناديق حديثة صيغ عدة له الوقفية األموال استثمار أن الدراسة بينت وقد .وإصالحه وعمارته الوقف

 الشرعية الضوابط مراعاة يتطلب كله وهذا .النقدي والوقف اماللية األوراق يف االستثمار وكذلك املسامهة رشكات ال يف

 ابلصيغ اخالصة الشرعية الضوابط مراعاة إىل ابإلضافة اللستثمار العامة

اداستبع ميكن ال آخر جانب ومن .االستثمارية  ،والسيولة ،الرحبية) الوقفية األموال الستثمار االقتصادية احملددات 

 املردود ذات املشروعات على الرتكيز خالل من مطلوب أمر االجتماعي البعد مراعاة فإن أخرى انحية ومن (.واملخاطر

 واالسالمية العربية الدول بعض يف الناجحة الوقفية التجارب من العديد هناك وأن .واحد آن يف واالجتماعي االقتصادي

 شأهنا من اليت احلديثة الناشئة التجارب من العديد وكذلك

 .القومي االقتصاد وتنمية ابألمة النهوض يف للوقف الفّعال للدور ونشر تعزيز

 الستثمار احلديثة األساليب ،الوقفية األموال استثمار ،االستثمار ،الوقف :املفتاحية الكلمات

 .الوقف
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İLK GÜN 1. PANEL ÖZETLERİ 

 
 ملخص البحث

الت ام تطبيقات عمليات التورق في بيت التمويل الكويتي بالمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة مدى البحث تناول 

عمليات التورق في بيت التمويل الكويتي،  نمااج متعددة منل حيث تعرح البحثوالمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، 

)آيوفي(. استخدم البحث المنهج االستقرائي  والو للوقوف بدقة على مدى الت ام ممارسات عمليات التورق بالمعايير الشرعية

زمة والوصفي من حيث االعتماد على دراسة عقود بيت التمويل المتعلقة بعمليات التورق، والو للحصول على البيانات الال

لتشخيص المشكالت التي تتعلق بتطبيقات عمليات التورق، ومن يم استنتاج المقترحات المالئمة لها من خالل مقارنتها 

 بالمعايير الشرعية )آيوفي(.

التطابق  إجراء عملية تطرق البحث إلى أنواع وشروط التورق، وآلية عمله في بيت التمويل الكويتي، يم انتقل البحث إلىكما 

عمليات التورق في بيت المعايير الشرعية )آيوفي(. وتوصل البحث إلى أن  المنصوه عليها فيبط عمليات التورق مع  وا

يقوم  ،حيازة البنو وانتقالها إلىالتمويل الكويتي تلت م بتطبيق المعايير الشرعية، فالبنو يشتري السلعة ويتملكها، وبعد تملكها 

التورق، فيحدد البنو للعميل السلعة وحجمها ونوعها ومكان وجودها ويمكنه من التصرف بيعها للعميل صاحب معاملة بالبنو 

 ً يالث )اير البنو( الذي بدوره  بالتمكن منها، يقوم العميل بتوكيل البنو ببيعها لطرف بها. وبعد أن يمتلو العميل السلعة حكما

  ه ووا حة.يتملو السلعة وتصبم في حوزته، وتكون هذه المعامالت بعقود منفصل

من  منها بيت التمويل الكويتي واختتم البحث بالتأكيد على أهمية توجه كثير من البنوك والمؤسسات اإلسالمية المعاصرة و

إلى التعامل بالتورق المصرفي المنظم، كمنتج عملي مبرمج بديالً عن التورق الفردي الذي قد يكلف المتورق خسائر كبيرة، 

المنظم وفق منظومة تعاقدية جديدة أفضل، تكفل حصول العميل على السيولة النقدية المطلوبة  حيث يعمل التورق المصرفي

التي تتمي  أسعارها بالثبات  –في الوقت المراو ، والو عن طريق شراء البنو السلعة للعميل من سوق السلع الدولية 

يالث بالنيابة عن العميل بعد يبوت ملكيتها له ب ية ومن يم بيعها نقداً لطرف  –النسبي، والو لتجنب مخاطر تقلبات األسعار

 توفير النقد المطلو  للعميل.
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 "التمويل بالمرابحة لآلمر بالشراء بين القرارات الشرعية وواقع التطبيق"

 

 بدرانباحثة في مرحلة الماجستير قسم االقتصاد اإلسالمي بجامعة صباح الدين زعيم؛ الطالبة: إيمان حسان 

 

 

 ملخص البحث

 

 الحمد هلل ر  العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله، وبعد:

فإن مو     وع التمويل ومو     وع المرابحة لآلمر بالش    راء من الموا     يع التي كثرت فيها الكتابات واتخذت فيها المجامع 

ية، كبنو البركة التركي التش    اركي الفقهية قرارات وا     حة، ولكن عند دراس    تي لبعض عقود بعض المص    ارف اإلس    الم

لو  حث س       أبين أين تكمن أهم ت هذا الب ية؛ وفي  جامع الفقه فات لقرارات الم خال عدة م جدت  حة و بالمراب يل  بص      ي ة التمو

المخالفات من الوجهة الشرعية، والفرق بين عملية التنظير للمرابحة لآلمر بالشراء و التطبيق العملي الجاري التعامل به في 

 ف اإلسالمية. وسأعمل على تلخص تلو المخالفات في نقاط، وهنا تكمن مشكلة بحثي هذا. المصار

فعندما نتعرح لواقع التطبيق وص  ي ة عقوده في بعض المص  ارف اإلس  المية؛ فإننا نحاول أن نس  اعد هذا الواقع للوص  ول 

المشكلة هو بتصيد أخطاء، بل الهدف من للصورة األفضل والمفيدة للمجتمع والمصارف اإلسالمية على حد سواء، وليست 

هذا البحث: هو توصيف للواقع لمعرفة األخطاء وتالفيها وتصحيحها مستقبالً. فالمصارف اإلسالمية بمعامالتها المالية ينظر 

 إليها على أنها مرآة لإلس   الم فيجب أن ال تعاقب من خالل بعض الممارس   ات الخاطئة والمخالفة للش   ريعة اإلس   المية؛ وهي

مش  كلة حرية بالدراس  ة والمراجعة حتى نص  ل لص  يغ ص  حيحة ش  رعية لعقود المرابحة في المص  ارف اإلس  المية عامة دون 

أدنى مخالفة ش  رعية تخرجها عن ص  فتها اإلس  المية، والتي كانت الس  بب في تأس  يس  ها ولجوء الناس للتعامل معها بعيدا عن 

 في تعامالتها المالية. المصارف الربوية والتي ال تراعي الشريعة اإلسالمية

واخترت مو   وع هذا البحث ألهمية المرابحة ألمر بالش  راء كأهم وأكثر الص  يغ التي يعتمد عليها المص  ارف اإلس  المية في 

عملية التمويل. والعتماد األفراد بش   كل كبير على المرابحة لآلمر بالش   راء في حص   ولهم على التمويل الش   رعي البعيد عن 

وية في البنوك التقليدية؛ وبس   بب بعض النقاط في التطبيق من المص   ارف اإلس   المية تتحول إلى مجرد الربا والقروح الرب

 قرح ربوي. 

 وهللا الموفق
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 ةراجإ تامدلخا ةفوصولما في ةمذلا اتهاقيبطتو في كنبلا يملاسلإا نييطسلفلا

 )ليوتم تامدلخا ةيميلعتلا اجذونم(

 

 ءارسإ نادشرلا

 ةبلاط يرتسجام، صصتخ داصتقلأا ليومتلاو يملاسلإا

 فارشإ روتكدلا سنأ نييمرس

 

 ملخص البحث

ءاج اذه ثحبلا ناونعب "ةراجإ تامدلخا ةفوصولما في ةمذلا اتهاقيبطتو في كنبلا يملاسلإا نيطسلفلا )ليوتم تامدلخا 

ةيميلعتلا اجذونم (ةساردل دقع تامدلخا ةفوصولما في ةمذلا صالخا ليومتب تامدلخا ةيميلعتلا اتهاقيبطتو في كنبلا يملاسلإا 

نيطسلفلا، عمف روهظ كونبلا ةيملاسلإا اهتسفانمو عم عاطق كونبلا ةيديلقتلا، ترهظ تاجاح ةيليوتم ةديدج تعد كونبلا 

 ةيملاسلإا ثحبلل نع لولح ةيليوتم

 ةيعرش قرطب هنمآ بيلت كلت تاجالحا نمو مهأ هذه تاجالحا ةيليومتلا ليوتم تامدلخا ةفوصولما في

ةمذلا، مهأو هذه تامدلخا في تقولا نهارلا يه تامدلخا ةيميلعتلا ةجالح سانلا اهيلإ.دقو لوانت ثحبلا زربأ دوقع تامدلخا 

ةفوصولما في ةمذلا ةلوادتلما ةقبطلماو في كونبلا ةيملاسلإا، تمو رايتخا اتهاقيبطت في كنبلا يملاسلإا نيطسلفلا )ليوتم 

 تامدلخا ةيميلعتلا اجذونم(، ضرعتو ةشقانلم مهأ

 تايلاكشا ةراثلما انهأشب، ءاوس نم تايلآ قيبطتلا وأ فييكتلا يعرشلا.

 تلمتشا هذه ةساردلا ىلع ينثحبم، لوانت ثحبلما لولاا ةراجلإا ةفوصولما في ةمذلا اهفييكتو يهقفلا،

 امأو ةبسنلبا ثحبملل نياثلا دقف لوانت تايلآ قيبطت ةراجلإا ةفوصولما ومتللي عفانم ميلعتلىا في ةمذلا في

كنبلا يملاسلإا نيطسلفلا .ىتأراو ثحابلا في ةسارد اذه عوضولما عابتا جهنلما يفصولا مئاقلا ىلع فيصوت لئاسلما 

 تلااكشلااو يااضقلاو ةقلعتلما هب، مدختساو جهنلما يليلحتلا كلذو نم للاخ كيكفت

 دقعلا )ةلماعلما/ جتنلما (دحاولا ةفرعلم مك علاتاقلا ةئشانلا هنع، اهيرسفتو.

لصوتو ثحبلا لىإ مهأ جئاتنلا ةيلاتلا :نإ مكح دقع ةراجلإا ةفوصولما في ةمذلا، ةقلاعلاو ام ينب دوزم ةمدلخا كنبلاو، امو 

ينب كنبلا لومتلماو، نم دوقعلا ةزئالجا اعرش، بيجو دكأتلا نم ولخ ةيلمع ليجستلا ةعفنملل ةيميلعتلا نم موسر يرختأ 

 ازجةيئ، لاو زويج ليوتم تاعاس ةيسارد ماق بلاطلا ؛اهليجستب نلا

انيد هيلع.  اتهرجأ تحبصأ  
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ُُ  ُعقدالحوالة فُي اُلتقابض قُابض ُعلى اُلحديثة اُلُوسائل ثر أ ُُ  a اُلمصرفيةُ

 

 abkaptan1991@gmail.com – زعيم الدين صباح إستانبول جامعة ُماجستير ُطالب اُلقبطان اُلرحمن عبد

 اُلحموي أُسامة اُلدكتور األستاذ

 Professor-ousama@hotmail.com – إستانبول جامعة

 

 

 البحثي الملخص

 على التطور هذا ر ث وأ ،واالتصاالت وجيا التكنل صعيد على هائال   تطورا   األخيرة السنوات شهدت-

 . ..والعملية منها ة العلمي الحياة مناحي جميع

 العقود ناحية من االقتصادية الصناعة على التطور هذا أثر عظيم اقتصادي كل على اليخفى ومما

 اُلحوالةُ  عقد هو العقود هذه أهم من ولعل ،أخرى جهة من وكيفيتها تطبيقها وعلى جهة من االقتصادية

 . .ا   وعائد نشاطا   وأكثرها استعماال   المصرفية العقود أكثر من يعد الذي المصرفية

 وباألخص العقد هذا تطبيق وآلية كيفية على التأثير كل االتصال عالم في التكنلوجي التطور أثر فقد

 . .وثمرته العقد هذه روح هو الضابط هذا أن إذ ،فيه التقابض ضابط على

يكاتوالش الصكوك من بداية ت وتطور العقود في للتقابض الحديثة الوسائل فتوالت  وسندات الورقية 

 ..زر بضغطة والمعامالت العقود أضخم إجراء من مكننا الذي الرقمي العالم إلى نهاية األمانة

 ،ا وتطبيقاته العقود أساس في الشرعية للحاكمية لضوابط بخضوعها اإلسالمية المالية الصناعة عقود تمتاز

ذإ ،بقواعدها االنضباط من لنا مناص ال التي وابط الض تلك  حائزا   يكن لم إن االقتصادي للجواز العبرة 

 ... رعي الش الجواز على

a الحموي أسامة الدكتور لألستاذ األكاديمي اإلشراف تحت كتابتها تم ماجستير رسالة على تعتمد الورقة هذه. 

 مواءمتها ومدى حكمها لبيان وسبرها الحديثة القبض وسائل تأصيل من البد كان المنلطق هذا ومن

 قواعدنا يوافق حتى المخالف ونصوغ ،منها صح ما فنقر ،ة اإلسالمي المالية الصناعة في الشرعية للضوابط

 . .اإلسالمية االقتصادية

 : التالي الرئيسي السؤال على نجيب فنحن بذلك قمنا فإن

 المصرفية؟ الحوالة عقد في التقابض شرط ضابط على الحديثة الوسائل أثر ماهو

 : التالية العناصر سبر وسيتم

 . عناصرها لكل وسبرا ال   مجم شرحا   المصرفية الحوالة - 1

 . وتكييفها ة الحديث التقابض وسائل - 2

 . المصرفية الحوالة في التقابض ضابط على الحديثة الوسائل أثر بيان - 3

 العقد استعراض خالل من التركي الكويتي بنك في ) swift ( رفية المص الحوالة بعقد التمثيل - 4

 .العقد في المعتمدة الخطوات وبيان

 :هي المتوقعة النتائج عن وما أ

 الناس بين والمصرفي التجاري العرف أقرها طالما شرعا   تعتبر الحديثة التقابض وسائل أن .أ

 . ا   شرعي ا   محظور تالمس ولم

قيقد التزام إلى ويحتاج دقيق شرط الحوالة عقد في التقابض شرط.ب  .الشرعية بالمعايير 

 الوسائل هذه تطور بمواكبة الباحثين فؤصي مستمر تجدد في الحديثة التقابض وسائل.ت

 واإلثم الحرج لرفع والشرعية االقتصادية جوانبها جميع من ودراستها الناس لحوائج تلبية

 . الناس عن

 اإلسالمية وك البن جميع في المصرفية بالحواالت خاصة للتقابض مشتركة آلية على العمل.ث

 من واالستفادة ،مصرفية حسابات اليملكون ممن العمالء من الكبرى الشريحة تغطي

 تنافس الحواالت سوق في تنافسية ميزة يعطي ا مم البنوك هذه ألفرع الواسع االنتشار

 . ربوية ال مثيالتها

لقبضا وسائل – العقود في التقابض – المصرفية الحوالة :اُلمفتاحية الكلمات  . الحديثة 

__ 
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 نية رد األ ارف المص في المتعثرة لودني ا ة ماعلج

 (الربوية ارف والمص مية اإلسال ارف المص ين ب مقارنة ة دراس)

 

 برغوثي ال بشاير

 وحقوق إسالمي اد اقتص ،تير ماجس رسالة

 قحف ال منذر بروفيسور ل ا:الة الرس ف مشر

 

 

 م قةد الم

 قبال إل ا اد وازد . ت ا شكر وال فراد أل ا لى ع زمن منذ ا ه نفس فرضت قيقة ح المتعثرة يون الد صحت ب أ

 ة لماعلج والربوية اإلسالمية المالية ات والمؤسس بونك ال من نةي ا م ئت ا يالت وتسه قروض لى ع حصول لل

ثيةابلح ورقة ال هذه خالل ومن .انالمية دول ال و اعلربية تمعات  ا منه تعاني ذي ال المالي اعلجز a يتم 

 لى إ ة س الدرا هذه دت ف ه ث حي ،عالجها وطرق نية األرد المصارف في المتعثرة يون د ال على اتلعرف

 ب سبا أل وا المتعثرة لديون ا ة لماعلج رية جا لت اليةوا م س إل ا البنوك ا ليه ع تعتمد تي ال الفوارق أهم ض استعرا

إد تيأ رال  آل وا s في الوص المنهج لى ع ثة الباح تمدت اع لك ذ قيق ولتح ا ،ه عالج وطرق ك ل ذ لى ت 

 ، ليلي والتح y التي والمنشورات والتقارير ،والمقابلة تبان،ة الس ا مثل ثية ح الب ت داو أل ا بعض لى فإة ا إلض

كنا ه ن ألى ةإ س الدرا نتائج لت وتوص ، ة س الدرا ا ليه ع اعتمدت  اعلمايير و اطر المخ دراة إ في الف ت خ ا 

 يون الد ) اطر المخ لتلك ليل والتح قييم اتل ث ي ح من الية م س اإل عن اتلجارية ابلنوك تستخدمها تي ال

 آو ب ساب ناكأ ه ن ألى ةإ س الدرا وبينت ،(المتعثرة s ارف والمص ء العمال ث ي ح من رة مباش وغير رة رمباش

 المتعلقة حي والنوا . لبيع وا أ القروض ح من لية عم تعتبر ذ إ ،ككل اد قتص اال يكل y من ط ي لتقس

 ية ألهم ا ه هذ وبقدر ،ا له لدخ اسي ألس ا در المص فهي الية م س واإل اتلجارية للبنوك رئيسية ال وظائف ال

 ومن ، البنوك ا فيه تقع أن تمل لمح ا من تي ال المالية اكل للمش در مص ت الوق نفس في شكل ت أن يمكن

 م حك الت يفية وك ارف للمص المتعثرة يون الد ارة إد يفية بك ا تمماه اه لى ع ة س الدرا ت ز تكر لق المنط ذ ا ه . ا

 تلك يد تحد للبنك تضمن ارمة ص ارية وإد رقابية اليب وأس نظم وفق والمالية ة اري االستثم القرارات اذ تخ وا

 و ا نيفه وتص اطر خ الم y . ين الد دم ا ع إ الة ح نب لتج بة المناس القرارات اذ اتخ لتالي
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İLK GÜN 1. PANEL ÖZETLERİ 

 

SAVUNMA SANAYİİ İLE TİCARİ SEKTÖR ARASINDAKİ TEKNOLOJİ 

TRANSFERİNİN TÜRK ASKERİ KARA ARAÇLARINDA ANALİZ EDİLMESİa  

 

Abdussamet Taha Faideci, Yüksek Lisans Öğrencisi 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, tahafaideci@gmail.com    

 

ÖZET 

Bu yüksek lisans tezinin amacı, yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi kritik görülen alanlarda, 

çift kullanımlık durumlarını araştırmak, mevcut Türk askeri kara araçları için kritik 

teknolojilerin menşeini tespit etmek, gelecek çalışmalar için en uygun teknoloji transferi kriter 

ve metotlarını belirlemektir. Tez çalışması kapsamında, akademik literatürün yanı sıra T.C. 

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’na ait rapor, belge ve kataloglar kullanılmış ve 

üst politikalarla tezin amacı uyumlaştırılmıştır. Verilerin toplanması sürecinde nitel araştırma 

yöntemlerinden mülakat tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın genel evrenini Türkiye’de askeri 

kara aracı üreten savunma sanayii firmaları oluşturmuş olup, araştırma evrenini ise; Türkiye’de 

üretilen askeri kara araçları arasından zırhlı paletli ve zırhlı tekerlekli araçlar oluşturmaktadır. 

Araştırma sonuçlarına göre mevcut araçlarda kritik teknolojiler %88 oranla askeri menşeili 

olarak kullanılmakta, bu teknolojilerin %45’i Türkiye, %34’ü Avrupa Birliği ve %21’i ABD 

menşeili geliştirilmektedir. Firmalar tarafından en fazla tercih edilen teknoloji transfer metodu 

%78’lik oranla Yurt İçi Ar-Ge olmakta, kritik teknolojilerde firmaların askeri menşeili ürünlere 

yönelimi ise %61 oranına düşmektedir. Firmalar tarafından en fazla tercih edilen teknoloji 

edinim kriteri %53’lük oranla Yurt İçi Teknolojik Seviyenin Yeterli Olmasıdır.  

Bu sonuçlar; kritik teknolojiler için firmaların yerli ve milli öncelikleri ön planda tuttuklarını, 

yurt içi geliştirme yöntemleriyle teknoloji transferine yöneldiklerini, yurt dışı kaynaklı 

teknolojileri yerlileştirmek istediklerini göstermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Savunma Sanayii, Kara Araçları, Teknoloji Transferi, Çift Kullanımlık 
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PERAKENDECİLİK - MÜŞTERİ BAĞLANTISININ DİJİTAL ÇAĞDA EVRİMİ a  

 

Mohamed Mostafa, Yüksek Lisans Öğrencisi 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, mostafa.mohamed@std.izu.edu.tr  

 

Dr. Turan Erol 

 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, turan.erol@izu.edu.tr    

 

ÖZET 

Günümüz tüketicileri, teknolojik gelişmeler, sosyal ve psikolojik faktörler nedeniyle daha iyi 

bağlanıyor ve daha talepkar hale geliyor. Online sipariş vermek ve mağazadan almak “Tıkla ve 

Topla” ile sipariş vermek çok kolay oldu. Çevrimiçi deneyimler her zaman erişilebilir olmalıdır. 

Bağlı cihazlar ayrıca mağazalardaki ürünler hakkında daha fazla bilgi verir. Sosyal medya 

perakendeciler için önemlidir ve müşterilerin satın alma kararları üzerinde en önemli etkilerden 

biridir. Perakendeciler daha hızlı satın alma süreçleri ve teslimatı sağlamak için akıllı 

teknolojiler sunarak yanıt vermektedirler. Çok kanallı bir perakende döneminde yaşamak 

perakendecilerin bu kanalları nasıl kullandıklarının farkında olmalarını bir zorunluluk haline 

getirmektedir. Tüketiciler perakende sektöründe olağanüstü bir değişime neden olmaktadır. Bu 

değişikliklerin bazıları teknoloji tarafından yönlendirilmektedir ancak sosyolojik ve psikolojik 

etkenler giderek daha fazla etkili olmaktadır. Perakendecilerin nesilleri çok iyi anlamaları ve 

her nesil için farklı özellikleri ve davranışları tanıması gerekmektedir. Bunun önemi bu 

makalede kısaca belirtilmektedir. Dijitalleşme eğilimi ve satın aldığımızın kararını nasıl 

etkilediğini, dijitalleşmenin ürün fiyatı ve özelliklerinin elde edilmesini nasıl etkilediği, tüm 

bunlar, satın alma deneyimi yoluyla müşteri tutumunu yönlendirir. 10 binden fazla e-ticaret 

sitesi Türkiye'de bir dizi hizmet sunmaktadır. Özel şirketlere ek olarak, sivil toplum kuruluşları 

da bu alanda faaliyet göstermektedir. Bu konu bu makalede kısaca tartışılmaktadır. Trendyol, 

bu makalede kısaca tartışılacak olan Türkiye pazarındaki dijital perakendecinin iyi bir örneğini 

temsil etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Dijitalleşme, Tüketici Davranışı, Perakende, Trendyol, Nesnelerin 

İnterneti, Dijital pazarlama.  
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TÜRKİYE’DE PROJE BAŞARISI ÖLÇÜMLERİ ÜZERİNE 

BİR ARAŞTIRMAa 

 

Elif Yafez, Yüksek Lisans Öğrencisi 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, elifyafez@gmail.com 

 

Dr. Öğretim Üyesi Canser Bilir 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, canser.bilir@izu.edu.tr 

 

 

ÖZET 

 

“Proje, başlama ve bitişi açıkça tanımlanmış aktivitelerle, bütçe, zaman, kaynak ve kalite 

kısıtları altında, iyi tanımlanmış hedef ve amaçlarla, kendine özgü belirli bir ürün/servis ya da 

hizmet elde etme çabasıdır. Projeler beklentileri karşılayacak fayda sağlamak üzere yürütülür. 

Bu beklenti hem firma düzeyinde, hem de ulusal bazda projeler için geçerlidir. Maliyetleri 

açısından ayrılan bütçe ve çıktıları açısından beklenen stratejik fayda sebebi ile başarılı şekilde 

yürütülmesi ve sonuçlandırılması önem arz etmektedir. Bununla birlikte yapılan bazı çalışmalar 

göstermiştir ki, projelerin başarı oranları istenen seviyelerden çok uzaktadır. Çıktıları ve 

süreçleri itibariyle proje değerlendirmeleri, uzmanlaşmış profesyonel birlikler tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Bu incelemelere göre diğer çalışmaların da değerlendirilmesi mümkün 

olmaktadır. Bu çalışmada da uzman görüşlerine başvurulan Standish Grup ve Proje Yönetim 

Enstitüsü verilerinden faydalanılmıştır. Proje Yönetim Enstitüsü tarafından yayınlanan Proje 

Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu (PMBOK) proje yönetiminde; önceden çizilen çerçeve 

içerisinde hedeflere ulaşmayı başarılı olarak kabul eder. “Bir proje, müşterisi tarafından 

başlangıçta koyulan hedeflere ulaşmışsa, faaliyetler yapılması gerektiği gibi 

gerçekleştiriliyorsa ve belirlenmiş bir problem önceden saptanan zaman, maliyet ve kalite 

sınırları içinde çözüme ulaştırılıyorsa bu proje başarılı olarak tanımlanabilir.” Standish Grup 

1985 yılından bu yana bilgi teknolojileri ve yazılım projeleri ile ilgili bilgiler toplamaktadır. 

2012 yılından bu yana elde edilenler ile mevcut veri tabanı oluşturulmuştur. Grup tarafından 

yayınlanan bildiriler ile de geliştirilen kıstaslar, ölçüm sonuçları ve gösterdiği değişimler 

hakkında bilgiler paylaşmaktadır. Literatür taraması ve mevcut bilgiler ışığında görülmektedir 

ki; ülke bazında değişen dinamikleri anlamak, projelerin başarısını ölçmek ve yönlendirmek 

açısından önemlidir. Türkiye’de bu amaç ve kapsam dahilinde yapılmış çalışma tespit 

edilememiştir. Bu sebeple; bu çalışma ile Türkiye’de yürütülen projelerin, başarı düzeylerinin 

ölçülmesi amaçlanmıştır. Verilerin elde edilmesinde online anket çalışmasından 

faydalanılmıştır. Elde edilen bulgular ile başarı yüzdeleri ve başarı-başarısızlık nedenlerinin 

sıklıkla hangi sebeplerden kaynaklı olduğu da tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Proje Başarısı, Başarı Faktörleri, Başarı Kriterleri, Proje Başarısı Ölçümü 
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IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: 

REQUIREMENTS FOR HUMAN-ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

COLLABORATION a  

 

Abdul hayee MAHMOOD, Graduate Student 

İstanbul Sabahattin Zaim University, Hayesalive@gmail.com 

 

Dr. Canser BİLİR 

 İstanbul Sabahattin Zaim University, canser.bilir@izu.edu.tr  

 

ABSTRACT 

This thesis will explore the impact of artificial intelligence (AI) on supply chain management 

(SCM) and what are the requirements for Human-AI collaboration. New trends of AI 

technologies in supply chain brought new challenges So, there will be analysis of sub-fields of 

AI which are more suitable to SCM. Human-AI collaboration require new roles, high educated 

and skilled workers. With growing AI technologies, there is limited numbers of high-skilled 

employees in most region of the world. Logistic and supply chain management must have to 

collaborate new AI technological trends. This human-AI collaboration establishes super minds 

that are cleverer than any person or groups in our world. Employees must have Fusions skills, 

which empowers workers to work efficiently at human-AI collaboration. AI is increasing the 

competition among the companies which is also increasing the need of new job qualifications. 

Therefore, workers must improve and develop both technical and non-technical capabilities. To 

know the required education and training in human-AI collaboration in supply chain a practical 

analysis of different industries which are using AI technologies in their different operations is 

provided. The participant for this research will be selected from different  industries like Retail 

and E-commerce, logistics and transportation, Travel agencies and real estate etc. How these 

industries use different AI applications like using AI chatbots, what are the impact of AI-

powered robots and use of machine learning and predictive analytics etc. The research will be 

held out by in-depth interview method. Interviews will conduct through telephone, face-to-face 

interviews, and e-mails with their senior and / or mid-level managers. 

Keywords: Artificial intelligence (AI), Supply chain management (SCM), Human-AI 

collaboration, Technological trends, Fusions skills, Competition, Job qualifications 
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATIONS IN SUPPLY CHAIN 

MANAGEMENT AND ANALYSIS IN TURKEYa 

 

Mohamed Mostafa 

Istanbul S. Zaim University, mostafa.mohamed@std.izu.edu.tr 

 

Advisor: Canser Bilir 

Istanbul S. Zaim University, canser.bilir@izu.edu.tr 

 

 

ABSTRACT 

Artificial Intelligence (AI) systems and applications are assumed to be today's high-end 

technologies trend. AI, reconfigures the supply chain management (SCM) industry and its 

different sub-industries including logistics, transportation, inventory management, 

warehousing, etc., This research focuses on how important AI applications are to the 

organization and how it affects and facilitates the processes; investigating the AI applications 

in different business sectors and specially the retail sector. This research aims to measure to 

which extent the AI is applied in the different areas of supply chain and in business in general, 

also aims to reflect how the employees from different levels of the business deals with these 

new technological trends. 

This research aims to prove its hypotheses through the examination of the impact of applying 

the AI applications like Machine Learning, Neural Networks and Deep Learning, Robotics, 

Natural language processing on Supply Chain Management's different areas like demand 

management, transportation and delivery, inventory management. AI, and their relations with 

the SCM is the major subject of this research with a spot on the retail sector. Furthermore, this 

research aims to compare and contrast the AI applications in Turkey and other countries as 

well. However, since the AI applications impact on the SCM with a focus on retail sector not 

examined yet, there are no previous studies conducted on this precise topic to our knowledge. 

Therefore, this study aims to fill that gap.   

 

Keywords: Artificial Intelligence, Supply Chain Management, Retail, Ai Applications, Digital 

Supply Chain  
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İLK GÜN 2. PANEL ÖZETLERİ 

 

İÇECEK KÜLTÜRÜNÜN DEĞİŞMESİ BAĞLAMINDA, 

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NA ÇAYIN GELİŞİ VE ÜRETİLME ÇABALARI 

Emre Bitiş, Yüksek Lisans Öğrencisi 

Marmara Üniversitesi, emrebitis@hotmail.com 

ÖZET 

Günümüzde dünyada sıcak çayı, kişi başına en çok tüketen toplum, Türk toplumudur. Osmanlı 

İmparatorluğunun ilk döneminde ise çay; kahve, boza ya da şerbet kadar tüketilen bir içecek 

değildir. Fakat çay, 19.YY’ın sonuna doğru toplumda tüketimi hızlıca yaygınlaşmıştır. Bu 

içecek kültürünün, hızlı bir şekilde değişmesi merak edilen bir unsurdur. Aslında Türkler, çay 

bitkisiyle Orta Asya'da tanışmıştır ancak Anadolu'ya göç eden Türklerin, sonrasında bu içeceği 

diğer içeceklere göre çok fazla tüketmedikleri görülmüştür. Anadolu coğrafyasına çayın 

gelmesi ise çok sonraları bulacaktır. Özellikle 17.YY'da Avrupa'nın çayı keşfetmesiyle çayın, 

üretilme ve içilme formu da değişmiştir. Yeşil çay, kavrulmuş siyah toz haliyle tüm dünyaya 

pazarlanır ve içilir hale gelmiştir.  Diğer içeceklere göre daha ucuz imal edilebilmiş ve tüm 

dünyada satılmaya başlamıştır. İngiltere’nin sömürdüğü Hindistan ve Uzak Doğu Asya 

bölgelerinde üretilen bu bitki, İngiltere tarafından önemli bir dış ticaret malzemesi olarak 

kullanılmıştır. Dış ticaretin yükselişe geçtiği dönemde çay, yüksek vergi ve yüksek ticaret 

haddiyle satılmaya başlamıştır. Boston çay partisi olayı, bu durumun en belirgin örneklerinden 

biridir. Avrupa’ya giden elçiler ve sonrasında öğrencilerin Osmanlı İmparatorlukta çayı 

tanıttığı bilinmektedir. Kahve kültürünün yoğun yaşandığı coğrafyaya girmesi 19.yy’ın 

sonrasını bulacaktır. Bu dönem hızlanan İstanbul tüketim hayatının bundan etkili olduğu 

düşülmektedir. İngiltere, Osmanlı İmparatorluğu'nda bu bitkinin satışı yapmış gazetelere 

reklamlar vermiştir. Batıda böyle bir etkileşim varken diğer coğrafyaların etkileşimi daha erken 

olacaktır. Semaver ve açık çay kültürü Ruslardan almıştır. Çayın Koyu içilme kültürü de 

İran'dan gelmiştir. İstanbul’a göç eden Kırım Tatarlarının da çayı kendi yörelerinden getirdiği 

düşünülmektedir. Böyle bir süreçte Kahve, Boza, Şerbet gibi geleneksel içecekleri olan bir 

toplumun başka bir içecek karşısında değişen kültürel durum üzerinde durulması gereken bir 

süreçtir. Artan talep, ithalat yerine üretim yapmayı getirmiştir. Ancak bu süreçte bitkinin 

nereye, ne şekilde dikilip büyütüleceği ve yapılan başarısız üretim çalışmaları önemli bir 

tecrübe olmuştur. 19.YY'da köylülerin çay bitkisini ektiği ve sattıkları bilinmektedir. Sultan 2. 

Abdülhamit’in İmparatorluğun çeşitli bölgelerine bu bitkiyi diktirdiği bilinmektedir. Bu 

tecrübeler, çaydan vergi alınmasına kadar süreci getirmiştir. Değişen talebin üretim kalıplarını 

da değiştirdiği görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Osmanlı İmparatorluğunda değişen içecek 

kültürünün sebeplerini anlamak ve artan talep karşısında yapılan üretim çalışmalarını ortaya 

koymaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türk İçecek Kültürü, Çayın Tarihi, Çay Üretimi, Osmanlı 

İmparatoluğu'nda Çay 
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YENİLİK HAKLARI KAPSAMINDA MARKA KORUNMASI 
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ÖZET 

Yenilik, birey ve/ veya başka bir uygulayıcı birim tarafından yeni kabul edilen fikir, uygulama 

ve nesne olan yenilik, değişimin, yaratıcılığın, gelişmenin ve risk alma kavramlarının 

bütünleşme gösterdiği uzun dönemli işletme performansına işaret eder. Yenilik işletmelerin iş 

modellerinde, müşteri hizmetlerinde, ürünlerinde ve marka koruma ve marka geliştirme 

süreçlerinde yaygın olarak gelişebilir. Bir işletmenin ürünlerini bir başka işletmenin 

ürünlerinden ayırt edilmesini sağlayan sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, semboller, renkler 

gibi somutlaşmış görüntülenebilir niteliğe haiz ve fakat temel işletme sermayesinde soyut varlık 

olan markaların korunması, özellikle de işletmenin pazara yeni sunduğu değer bağlamında 

marka korunması ulusal ve uluslararası piyasalarda önemli konular arasındadır. Yenilik 

temelinde markaların tescili, coğrafi alan, duyusal algılama, tescilli olup olmaması, kullanım 

amaçları, sahipliği ve tanındığı çevre durumlarına değerlendirilmektedir. Markaların yenilik 

olarak korunması, işletmelerin markalar çerçevesinde geliştirdikleri ürünlerin, fikirlerin, 

buluşların çeşitli risklere karşı korunmasını ve marka hakkı sahiplerine hukuki haklar 

sağlayarak güvenli alanlar sunulmasını içermektedir. Marka hakları, fikir ve sanat eseri hakları, 

sınai mülkiyet hakları, telif hakları ve patent hakları kapsamlarında korunmakta bu 

uygulamalarla yenilikçi işletmelerin hukuki kayıplara uğramadan üretime özendirilmesi, 

ekonomik, sosyal ve kültürel ilerlemede bulunması amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 

yenilik hakları, yeniliğin korunması sürecinde işletmelerin soyut varlıklarını oluşturan 

markaların korunması konusunda literatür temelinde değerlendirmelerde bulunularak alan 

yazına ve pazarlama uygulayıcılarına katkıda bulunmaktır. 
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YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜKETİMİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE 

ETKİSİ: DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİa 

 

Erdal Eren Kızılırmak, Yüksek Lisans Öğrencisi 
Kocaeli Üniversitesi, eren.kizilirmak@tau.edu.tr 

 

Dr. Gülten Dursun 

Kocaeli Üniversitesi, dgulten@kocaeli.edu.tr 

 

ÖZET 
 

Bu çalışmada, Yenilenebilir Enerji Ülke Çekiciliği Endeksi’nde (RECAI) yer alan ülkeler 

arasından 33 ülke seçilmiş ve bu ülkelerde 1991-2017 döneminde yenilenebilir enerji tüketimi 

ile ekonomik büyüme ilişkisi Genelleştirilmiş Momentler Metodu (GMM) kullanılarak 

incelenmiştir. Modele gayrisafi sabit sermaye oluşumu ve toplam işgücü gibi kontrol 

değişkenleri ilave edilmiştir. Panel regresyon analiz sonuçlarına göre yenilenebilir enerjiden 

üretilen elektrik tüketiminin reel GSYH üzerindeki etkisi pozitif ve anlamlıdır. Sabit sermaye 

oluşumunun etkisinin de pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Toplam 

işgücü değişkenin reel GSYH üzerindeki etkisi negatif ancak anlamsız iken, tek aşamalı sistem 

GMM tahmin sonuçları pozitif ve %10 önem seviyesinde anlamlıdır. Yenilenebilir enerjinin 

toplam enerji içerisindeki payı çoğu ülkede oldukça düşük olmasına rağmen yenilenebilir enerji 

tüketimi ekonomik büyümeyi desteklemektedir. Bu sonuçlar politika uygulayıcılarının 

yenilenebilir enerji yatırımları ve sermaye yatırımlarını arttırarak ekonomik büyümeyi 

sürdürmeye yönelik politikalar geliştirmelerini desteklemektedir. Yenilenebilir enerjiyle ilgili 

politikalar sadece ekonomik büyümeye değil, aynı zamanda iklim değişikliği ile mücadele 

edilmesine de katkı sağlayacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Yenilenebilir Enerji, Sermaye Yatırımları, Dinamik 

Panel Veri, Genelleştirilmiş Momentler Metodu. 
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FİNANSAL GELİŞME ÖLÇÜTLERİNİN FİNANSAL YAKINSAMAYA ETKİSİ: 

OECD, D8 ÜLKELERİ DENEYİMİa 
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1İstanbul Gedik Üniversitesi, julide.damadoglu@gedik.edu.tr 

 

Doç. Dr. Gülten Dursun 
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ÖZET 

 
Bu çalışmanın amacı özellikle 1980’lerin başından bu yana önemli değişim ve dönüşümlere tanık 

olan finansal sistemin içerisindeki OECD ülkeleri ve D8 ülkelerinin finansal gelişme ölçütleri 

çerçevesinde finansal yakınsama sürecine tabi olup olmadığını araştırmaktır. Literatürde ülkeler 

arasında kişi başına düşen gelir yakınsamasını ölçen bir çok çalışma bulunurken, finansal gelişme 

ölçütlerinin yakınsayıp yakınsamadığını gösteren az sayıda ampirik çalışma bulunması çalışmanın 

yapılmasındaki temel sebeptir. Çalışmada finansal yakınsamayı incelemek amacıyla Arellano ve 

Bover, Blundell ve Bond’un Sistem Genelleştirilmiş Momentler tahmincisinden finansal 

yakınsamanın ölçümü için yararlanılmaktadır. Finansal sistemler her iki ülke grubu için de banka 

piyasası ve sermaye piyasası olmak üzere iki gruba ayrılmış; 1992-2016 döneminde 3’er yıllık 

verilerle, bağımsız ve kontrol değişkenler kullanılarak koşulsuz ve koşullu finansal yakınsamaya 

bakılmıştır. Literatürden farklı olarak, bankacılık sektörü için Lerner indeksi, sermaye piyasası için 

ise hisse senedi piyasası oynaklığı modellere dahil edilmiştir. OECD ve D8 ülkeleri banka piyasası 

ve sermaye piyasası bulgularına bakıldığında finansal yakınsama bulunmuş ve kontrol 

değişkenlerle birlikte yakınsama hızlarının arttığı tesbit edilmiştir. Bununla birlikte, D8 ülkelerinde 

kişi başına düşen GSYH oranı ve enflasyon oranının modellere dahil edilmesiyle koşullu yakınsama 

katsayılarının anlamsız hale geldiği, ülkeler arasında finansal yakınsamanın ortadan kalktığı 

görülmektedir. Yakınsama hipotezi bağlamında ülkelerin finansal gelişme seviyelerinin ve finansal 

etkinliğinin arttırılması, adil hukuk sistemi, yasal düzenlemelerin getirilmesi, makro ekonomik 

istikrarın sağlanması, yozlaşmanın düşürülmesi, etkin sözleşme uygulamalarının yürürlüğe 

konulması başlıca politika çözüm önerileri olarak sunulmaktadır.  
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ÖRGÜTSEL SİNİZM ALGISININ ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI VE 
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ÖZET 

Araştırmanın amacı, örgütsel sinizm algısının üretkenlik karşıtı iş davranışları ve işten ayrılma 

niyeti üzerindeki etkisinin incelenmesi ve bu değişkenler arasındaki ilişkinin ortaya 

çıkarılmasıdır. Araştırma kapsamındaki veriler nicel yöntemler kullanılarak elde edilmiştir. 

Araştırmanın uygulama da gerçekleştirilmesi için anket yöntemi kullanılmıştır.Anket, İstanbul 

genelinde kamu sektöründe varlığını gösteren 304 çalışan birey üzerinde uygulanmıştır. 

Elektronik ortamda basit olasılıklı örnekleme türü olan kolayda  örnekleme yöntemi 

kullanılarak ulaşılan örneklem grubuna; demografik özellikler, örgütsel sinizm, üretkenlik 

karşıtı iş davranışları ve  işten ayrılma niyeti değişkenlerinden oluşan anketler uygulanmış ve 

304 anket araştırmanın analizleri için değerlendirilmeye alınmıştır.  Anket analizleri, AMOS 

23 ve SPSS 23 paket programları aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Verileri analiz edebilmek için 

“Betimleyici İstatistikler”, “Doğrulayıcı Faktör Analizi” ve “Yapısal Eşitlik Modeli” 

kullanılmıştır. Analiz sonucunda ulaşılan bulgulara göre; araştırmaya katılım sağlayan 

bireylerin örgütsel sinizm algılarının üretkenlik karşıtı iş davranışı ve işten ayrılma niyeti 

arasında anlamlı ve pozitif ilişkilerin var olduğunu tespit edilmiştir. Araştırmanın bulguları, 

zamana karşı değişim yaşayabilme ihtimalinin var olması nedeniyle uygulanan zaman dilimi 

ile kısıtlandırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Sinizm, Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları, İşten Ayrılma Niyeti 
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, hnuroglu@gmail.com 

 

ÖZET 

Modern franchisingin başlangıcı olarak 1850’lerin ortalarında Singer Sewing Machines 

Company ve McCormick Harvesting Machine Company’nin ürünlerini münhasır satış bölgeleri 

verilen satış acenteleri tarafından satmalarıyla başladığı kabul edilir. Sistemin çok daha basit 

bir şekilde başlangıcı ise orta çağa kadar gitmektedir. Serbest ya da muaf manasına gelen 

“Franc” kelimesi eski zamanlarda kral, yerel ya da dini liderler tarafından verilen hak ya da 

imtiyaz anlamında kullanılmış ve buna franchise denilmiştir. Franchising bir iş modeli olarak 

kullanılmaya başlandığında Singer, McCornik ve diğer birçok şirket satış temsilcilerine çok az 

sınırlama getirip az kontrol etmişlerdir. Fakat zamanla iki şirket de markalarını ve itibarlarını 

korumak için acenteler üzerinde daha çok kontrol uygulamak zorunda olduklarını tecrübe 

ettiler. Daha çok sınırlama ve kontrol sayesinde marka sahibi şirketler temsilcilerle olan işlem 

süreçleri ve iletişimlerini sistematik hale getirdiler. Örnek olarak Singer şirketi acentaların 

işletmelerini nasıl idare edeceklerini ve satış temsilcilerinden nasıl finansal raporlar 

isteyeceklerine dair bir dizi tavsiyeler oluşturdu. Böylece modern franchising sisteminin 

temelleri atılmaya başlandı. Türkiye’de franchising sistemi 1985 yılı sonrasında kullanılmaya 

başlandı. İlk olarak McDonalds ve ardından birçok yabancı şirket piyasaya giriş yaptı. Son on 

yılda ülkemizde hâlihazırda piyasada olan ve piyasaya giriş yapmaya çalışan franchising marka 

sayısı hızla artmış ve hata bu alanda birçok Avrupa ülkesini de geride bırakmıştır. Franchising 

Türkiye piyasalarındaki önemi ve hacmi artmasına rağmen akademik çevrelerde yeterince yer 

bulamayan bir model olmuştur. Bu çalışmada yöntem olarak franchising tarihi hakkında bilgi 

veren kaynaklarla birlikte Türkiye’de her yıl düzenlenen franchising fuarında markaların üst 

düzey yöneticisi veya franchising müdürleri ile yapılan anketlerden elde edilen bulgular 

paylaşılacaktır. İlk bölümde dünya ve Türkiye’deki franchising tarihi hakkında malumat 

verilecektir. Sonrasında ulaşılması planlanan bulgular arasında 35 senelik franchising mazisini 

dikkate alarak franchising modelinin ülkemizdeki görünümü, mevcut problemleri ve bunların 

ışığında geleceğe dair fırsatlar ele alınıp öngörülerde bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Franchising, Franchising Tarihi, Türkiye’de Franchising. 
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ÖRGÜTSEL ADALET VE İŞ TATMİNİNİN ÜRETİM KARŞITI İŞ DAVRANIŞI 
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Doç. Dr. Özgür KÖKALAN 

 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, ozgur.kokalan@izu.edu.tr    

 

ÖZET 

Bu araştırmada örgütsel adalet ve iş tatmininin üretkenlik karşıtı iş davranışı üzerine etkisi 

incelenmiştir. Çalışmamızda bütün değişkenlerimizin tanımlamaları ve bu tanımlar kapsamında 

öncelikle bu tanımların alt boyutları, daha sonra ise üretim karşıtı iş davranışlarına örgütsel 

adalet ve iş tatmini faktörlerinin etkisi incelenmektedir.  Araştırmanın örneklemi, Türkiye’de 

kamu kurumu ve özel sektör çalışanlarından oluşmaktadır. Evreni tam temsil etmesi amacıyla 

farklı şehir ve örgütlerden, çeşitli meslek, yaş, cinsiyet ve eğitim durumuna sahip çalışan kişiler 

üzerinden bilgi toplanmıştır. Ankete 241’i kadın; 172’si erkek olmak üzere toplam 413 kişi 

katılmıştır. Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. İlk aşamada, katılımcıların 

sosyo-demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular yöneltilmiştir. İkinci aşamada, 

çalışanların üretkenlik karşıtı iş davranışlarını ölçmek için P. E. Spector, S. Fox, L. M. Penney, 

K. Bruursema, A. Goh ve S. Kessler (2006) tarafından geliştirilen 33 soruluk ölçek 

kullanılmıştır. Üçüncü aşamada, 1967 yılında geliştirilmiş olan ve iş tatminini iki alt boyutta 

inceleyen 20 soruluk Minnesota İş Tatmin ölçeği kullanılmıştır. Dördüncü ve son aşamada ise,  

Niehoff ve Moorman (1993) tarafından geliştirilen 20 soruluk Örgütsel Adalet Ölçeği 

kullanılmıştır. Araştırmaya ait veriler SPSS ve AMOS programları kullanılarak analiz 

edilmiştir. Analiz edilen veriler yorumlanarak değişkenlerin üretkenlik karşıtı iş davranışına 

etkisi değerlendirilmiştir. Yapılan tüm araştırma ve analizlerin sonuçları incelendiğinde 

örgütsel adalet ve iş tatmininin üretkenlik karşıtı iş davranışı üzerinde etkili olduğu 

saptanmıştır. Çalışanların örgütsel adalet algısı ve iş tatmini düzeylerinin ve bunlara ait alt 

boyutlar, üretkenlik karşıtı iş davranışlarını ve alt boyutları eğilimlerini etkilemektedir.  

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Adalet, İş Tatmini, Üretkenlik Karşıtı İş Davranışı, Yapısal 
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ÖZET 

Bu araştırmanın temel amacı kişilik özelliklerinin üretkenlik karşıtı iş davranışı ve örgütsel 

vatandaşlık üzerinde etkisinin incelenmesidir. Araştırmanın evreni kamu ve özel sektör 

çalışanlarından oluşmuştur. Araştırma kapsamında Google form çevrim içi anket yapılmıştır. 

Ankete aktif çalışma hayatında yer alan 144 kadın, 171 erkek olmak üzere toplam 315 çalışan 

katılım sağlamıştır. Araştırma analizlerinde SPSS ve AMOS programı kullanılmıştır. Sosyo - 

Demografik değişkenlerin belirlenmesi için ilk aşamada sorular sorulmuştur. İkinci aşamada, 

çalışanların Podsakoff ve arkadaşları (1990) tarafından geliştirilen örgütsel vatandaşlık 

davranışı ölçeği (ÖVD) için 15 soruluk ölçek kullanılmıştır. Üçüncü aşamada üretkenlik karşıtı 

iş davranışını ölçmek için P.E. Spector, S. Fox, L.M. Penney, K. Bruursema, A. Goh ve S. 

Kessler (2006) tarafından geliştirilen 33 soruluk ölçek kullanılmıştır. Dördüncü ve son 

kısmında ise, 44 soruluk kişilik özellikleri ölçeği kullanılmıştır. Kişilik Özelliklerinin 

Üretkenlik Karşıtı İş Davranışı ve Örgütsel Vatandaşlık arasında anlamlı bir ilişki olduğu 

öngörülmüştür. Araştırmanın ana hipotezlerinde kişilik özellikleri alt boyutlarından uyumluluk 

ve örgütsel vatandaşlık arasında anlamlı ilişki tespit edilemezken, diğer alt boyutlar ile arasında 

anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Üretkenlik karşıtı iş davranışları ile kişilik özellikleri 

arasındaki ilişkiyi incelediğinizde yeniliğe açıklık ve duygusal denge ile anlamlı bir ilişki 

yokken, diğer boyutlar ile aralarında anlamlı bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir. Araştırma 

sonuçları incelendiğinde öngörülerin doğruluğu ispatlanmıştır. Çalışanların kişilik 

özelliklerinin üretkenlik karşıtı iş davranışının ve örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde 

eğilimlerini etkilediği görülmüştür. Araştırmada kişilik özelliklerinin üretkenlik karşıtı iş 

davranışı ve örgütsel vatandaşlık üzerinde ki ilişkisi irdelendiğinde literatüre katkı yapması 

beklenmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Üretkenlik Karşıtı İş Davranışı, Örgütsel Vatandaşlık, Kişilik Özellikleri 
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KİŞİLERARASI İLETİŞİMDE SAMİMİYET DUYGUSUNU OLUŞTURMADA 

BEDEN DİLİNİN ÖNEMİ 

 

M.Yağmur Alban, Yüksek Lisans Öğrencisi 

Gümüşhane Üniversitesi  
 

ÖZET 

İletişim, duygu ve düşüncelerin, akla uygun şekilde başkalarına aktarılması olarak kabul 

edilebilmektedir. İletişimde bazen ses, bazen yazı, bazen de resim araç olarak kullanılmaktadır. Bunların 

dışında iletişime araç olarak kullanılan sözel olmayan hareketler de vardır. Birbirlerinden farklı bu 

araçların birbirleri ile tutarlı olarak bir arada tutulması da en iyi iletişimi kurmayı sağlamaktadır. Hedefi 

ve kaynağı insanlardan oluşan iletişime kişilerarası iletişim denir. Kişilerarası iletişim sözlü ve sözsüz 

iletişim olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Sözlü iletişim;  insanların birbirleri ile karşılıklı konuşma dili 

ile yaptıkları iletişimdir. Sözsüz iletişim ise, iletişimin sözsüz olarak; yani jest, mimik ve bedensel 

hareketler ile yaptıkları bir iletişim türüdür. Bireyler tutum ve davranışlarını, ne hissettiklerini, kişilik 

özelliklerini bedensel hareketleri ile iletişim kurdukları bireylere aktarabilmektedirler.Her insan iletişim 

kurma ihtiyacı hissetmektedir. Ancak bu ihtiyacı karşılayabilmesi için iletişim halinde olduğu bireylerde 

samimiyete büyük önem vermektedir. Bu nedenle insanlar yüz yüze iletişim halindeyken karşılarındaki 

insanın onu samimi bir şekilde dinlediğini görmek istemektedir. Aynı şekilde karşılıklı iletişimde 

konuşan taraf da doğru iletişimi yakalayabilmesi için samimiyetini göstermeye çalışmaktadır. Bu tür 

iletişimlerde samimiyet jest ve mimikler ile pekişmekte ve doğru iletişimi başlatmaktadır. Bazen bir 

tebessüm, bazen bir dokunuş, bazen bir hareket karşıdaki insanda önemli bir iz bırakabilmekte ve 

iletişimi daha fazla anlamlandırabilmektedir. İletişim kurarken insanlar bir bilgiyi üretir, aktarır ve 

anlamlandırır. İnsanın iletişim kurarken sergilediği jest ve mimikler karşı tarafa birçok bilgi takdim 

etmekte ve bu bilgilerle insanlar hakkında izlenim ya da tutumlar oluşturmakta; insanların ne denli 

samimi olup ne denli samimiyetsiz olabildiklerini de konuşurken sergilenen jest ve mimiklerle 

anlayabilmektedirler. Bedensel hareketler, jest ve mimiklerden oluşan beden dilinin kişilerarası 

iletişimde samimiyet duygusunun oluşumundaki etkisini ve nasıl bir öneme sahip olduğunu araştırıp 

incelemek bu çalışmanın amacıdır. Bu amaca ulaşmak için gerekli literatür çalışması yapılarak sonuca 

ulaşmak hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kişilerarası iletişim, beden dili, samimiyet. 
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KÜLTÜREL DEĞERLERİN LİDERLİK TİPLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 

SUUDİ ARABİSTAN İLE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI 
 

 

Osman Abulkalam Fazal AHMED, Yüksek Lisans Öğrencisi 

 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 
 

Doç. Dr. Özgür Kökalan 

 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, ozgur.kokalan@izu.edu.tr 

 

 

ÖZET 

Kültür; sosyoloji, yönetim bilimi, psikoloji ve diğer bilimler başta olmak üzere birçok insanlık 

üzerinde önemli bir role ve önemli etkiye sahiptir. Toplumların ve ulusların 

sınıflandırılmasında önemli bir faktördür ve kültürün içeriğine bireysel insan boyutlarının 

özellikleri ve sonuçları açısından bakarak onları birbirinden ayırır. Kültür, ekonomik, eğitim, 

idari ve liderlik sistemleri ve diğer farklı sistemler dâhil tüm organize insan faaliyetlerini 

içerecek şekilde içeriğini genişletmektedir. Bazı araştırmalar, liderlerin kültürel değerleri ile 

etkinlikleri ve liderlerin başarısındaki değerlerin önemli rolleri ile diğerlerini etkileme 

yetenekleri arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir. İnsanlar küçük ya da büyük bir kurumda 

veya bir grupta olsun, ortak bir kültür oluşturan benzer değerler, inançlar, öncelikler, 

deneyimler ve gelenekler ile bağlantılıdır. Kültürel değerlerin ulusların hayatında ve gelişimi 

oynadığı kritik rol ve bunun şirketlerdeki liderliğin tipleri üzerindeki etkilerini teşhis etmenin 

önemi göz önüne alındığında, kültürel boyut sürdürülebilir insani gelişme ve bu kalkınmanın 

gerektirdiği toplumsal değişimin eksenlerinden biri haline geldi. Bazı çalışmalar liderliğin belli 

değerlere sahip olduğunu ve kişisel değerler ile liderlik tipleri arasında bir ilişki olduğunu 

ulaşmıştır. Kültürel değerlerin liderlik tipleri üzerindeki etkisi çalışma sebebi, çünkü artık 

bütünleşmelerinin derecesi açıktır. Her toplumun kendi yaşam tarzını gösteren eşsiz bir kültürel 

değerleri vardır ve kültürel bir görelilik olduğunu anlamalı ve anlamalıyız, bu nedenle kültürel 

değerlerin liderlik tipleri üzerindeki etkisi Türkiye ve Suudi Arabistan'daki iki farklı bakış 

açısıyla karşılaştırmak istiyoruz. Bu değerleri, zaman içinde liderlik tipleri ve ne dereceye kadar 

etkilendiğini, bunun yanında kültürel ve idari birikimi ve liderlik üzerindeki etkisini ve çevreye 

adaptasyonunu ve sembollerin liderlik üzerindeki etkisinin eski dönemlerden bu yana ilkelerini 

koruduğunu veya koruduğunu etkiledi mi?. İki toplum arasındaki liderlik dengesini ölçmek için 

bu çalışmadan yararlanıyoruz ve diğerleriyle birlikte alıp alma olasılığını ölçüyoruz, insan ve 

insan çeşitliliği yoluyla liderliği ölçüyoruz ve toplumdaki liderliği ve kültürel değerlerin bunları 

etkileyen faktörleri veya bunları gösterip göstermediğini, liderlik yolculuğunun tarihsel 

okumasından izole edilememesini anlayamıyoruz. 

 

Anahtar Kelimeler: Kültür, liderlik, değer, kültürel değerleri, liderlik tipleri. 
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SANAYİLEŞME POLİTİKALARINDA KORUMACILIK TARİHİ 

 

Hüseyin Hayri Nuroğlu, Doktora Öğrencisi 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, hnuroglu@gmail.com 

 

ÖZET 

Uluslararası ticarette korumacılığın tarihi İktisatın bir bilim dalı olarak ortaya çıkmasından çok 

daha eskilere dayanmaktadır. Günümüzde ülkeler ithal ikameci veya ihracatı teşvik politikası 

gütmekten ziyade Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) gibi uluslararası kuruluşların normları 

çerçevesinde hareket etmekte, eğitim ve teknoloji politikaları, kalite ve marka çalışmaları, AR-

GE ve kaynak verimliliğini artırma gibi yöntemlerle kendi üreticilerinin rekabetçiliğini 

geliştirerek sanayilerini ve tercih ettikleri sektörleri korumaktadırlar. Bu makalenin amacı ABD 

ve Avrupa ülkelerinin tarihinde korumacılık ve serbest ticaret uygulamalarını örneklerle 

açıklamak ve sanayileşme tarihinde ülkelerin korumacılıktan ne derecede faydalandığını ve 

hangi noktadan sonra serbest ticaret sistemine geçiş yaptıklarını ortaya koymaktır. Türkiye’deki 

korumacılık tarihini Osmanlı’nın son dönemlerinden itibaren inceleyen bu makale, günümüzde 

Türkiye Cumhuriyeti dış ticaret politikasının serbest ticaret ve korumacılık arasında nerede 

konumlandığını tespit etmeyi amaçlar. Her ne kadar neo-liberal politikalarla birlikte ticarette 

korumacılığın büyük ölçüde ortadan kalktığı savunulsa da sanayileşme sürecinde korumacılığın 

her ülke tarafından zaman zaman kullanılan bir politika olarak önemini yitirip yitirmediğini 

incelemek bu çalışmanın temel amacıdır. Çalışmanın bulgularına göre hem gelişmiş hem de 

gelişmekte olan ülkeler korumacılığı kendi çıkarları doğrultusunda ve içinde bulundukları 

şartlara bağlı olarak kullanmışlardır. Ancak günümüzde korumacılık bir söylem olarak olumsuz 

karşılanmakta ve korumacılığı savunan iktisatçılar dinozor muamelesi görmektedir. Buradaki 

asıl sorun bazı ülkelerin kendi içlerinde korumacı ancak dışarıya karşı serbest ticareti savunan 

bir yaklaşım sergilemeleri ve bunu IMF, DTÖ ve Dünya Bankası gibi kurumlar aracılığı ile 

diğer ülkelere dayatmaya kalkmalarıdır. Her ülkenin kendi içinde bazı sanayi kollarını 

destekleyecek önlemler alması ve bu sektörler gelişene kadar devlet desteklerine devam etmesi 

hem olağan hem de o ülkenin hakkıdır. Bu noktada korumacılık ve yeni korumacılık 

kavramlarının yeniden ele alınması ve tartışılması yararlı olacaktır. Zira kalkınma politikaları 

ve sanayileşme serüvenleri incelendiğinde tamamen serbest ticaret ile gelişmiş bir ülke örneği 

yok denecek kadar azdır. 

Anahtar Kelimeler: Sanayileşme, Korumacılık, Serbest Ticaret, Kalkınma. 
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POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYENİN TÜKENMİŞLİK VE İŞ TATMİNİNE 

ETKİSİNDE DİNDARLIĞIN ARACI ROLÜ 

 

Ayşe Nur Gökçe 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, nur.gokce24@gmail.com    

 

Doç. Dr. Özgür Kökalan 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, ozgur.kokakan@izu.edu.tr 

 

 

ÖZET 

Bu araştırmada çalışanların pozitif psikolojik sermayelerinin tükenmişlik ve iş tatminine 

etkisinde dindarlığın aracı rolü üzerine çalışılmıştır. Pozitif psikolojik sermaye kavramı bireyin 

gelecek başarılara dair olumlu beklenti, hedefleri doğrultusunda azim göstermesi ve zorlu 

süreçlere dair ayakta kalabilme yetisi olarak tanımlanır. Tükenmişlik kavramı duygusal talep 

gerektiren durumlara maruz kalma neticesinde kişide oluşan fiziksel, zihinsel ve duygusal 

tükenme durumunu ifade etmektedir. İş tatmini kişinin çalışma yaşamı ve iş koşulları açısından 

oluşması beklenen memnuniyet duygusu ile işine karşı gösterdiği pozitif tutum olarak ifade 

edilmektedir. Dindarlık inanç, bilgi, tecrübe, duygu, ibadet gibi boyutların etkisiyle insanın 

tutum ve davranışlarını emir ve yasaklar doğrultusunda şekillendirmesidir. Bu tanımlamalar 

kapsamında kişinin geleceğe umutla bakabilme, geleceğe yönelik çaba ve beklenti yetisinin 

düzeyi neticesinde çalışma sürecinde tüm şartların kendisini duygusal bir çöküşe sevk 

etmemesi ve hatta aksine istenilen düzeyde tatmin edebilmesine ilişkin etkinin araştırılması ile 

dindarlık kavramının bu aşamada ne tarz bir aracı etki oluşturacağı araştırılmıştır. Çalışma 

anket yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında 6 adet sosyo-demografik 

soru ve pozitif psikolojik sermeye, iş tatmini, tükenmişlik, dindarlık düzeylerini belirlemeyi 

amaçlayan 4 ölçeğin bulunduğu bir anket oluşturulmuş ve elektronik ortam aracılığıyla çalışan 

grup üzerinden veri toplanmıştır. Verilerin analizi SPPS ve AMOS programları ile yapılmış 

olup analizlerde doğrulayıcı faktör analizi ve yapısal eşitlik modeli kullanılmıştır. Araştırmaya 

ana hipotezler açısından bakıldığında çalışanların pozitif psikolojik sermaye düzeyleri 

tükenmişlik düzeylerini anlamlı etkilemezken iş tatmini düzeylerini anlamlı etkilediği 

görülmüştür. Sekülerliğe ve sosyalleşmeye bağlı dindarlık düzeylerinin tükenmişlik düzeyini 

anlamlı etkilemediği tespit edilmiştir.  
 

Anahtar Kelimeler: Dindarlık, Tükenmişlik, İş Tatmini, Psikolojik Sermaye 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nur.gokce24@gmail.com
mailto:ozgur.kokakan@izu.edu.tr


177 

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM BİLİMLERİ 

 

 

 

 

 

 



178 

 

 

 

 

 

EĞİTİM YÖNETİMİ 

 

 

 

 

 

 

 



179 

 

İLK GÜN 1. PANEL ÖZETLERİ 

 

12 HAFTALIK JUDO ANTRENMAN PROGRAMININ OKUL ÖNCESİ 

ÖĞRENCİLERİNİN DİKKAT DÜZEYLERİNE ETKİSİa 

Özlem MENTEŞ YALÇIN, Doktora Öğrencisi 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, mermaidozlem@gmail.com 

 

Mert ÇALOĞLU, Doktora Öğrencisi 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, mertcaloglu1@gmail.com 

 

Rıfat YILDIZ, Neşe YILDIZ, Hakan YEŞİLYURT, Deniz ENGİNYURT, Öğretmen 

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

 

ÖZET 

Erken yaşlarda her geçen gün artan dikkat eksikliği ve odaklanma sorunları, çocukların 

yaşantısını olumsuz etkilediğinden, günümüzde dikkat geliştirmek için yapılacak çalışmalar 

önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 12 haftalık judo antrenman programının okul 

öncesi öğrencilerinin dikkat düzeylerine etkisini incelemektir. Çalışma grubu, 2018-2019 

eğitim-öğretim yılında Ordu ili Altınordu ilçesinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı üç devlet 

okulunda okul öncesi eğitime devam eden 60-72 aylık 150 öğrenciden oluşmaktadır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve “Beş Yaş Çocuklar için 

Frankfurter Konsantrasyon Testi (Frankfurter Test Für Funjahrige Konzentration –FTF-K) 

kullanılmıştır. Çalışma grubuna 12 haftalık judo tekniği ve teknikle bağlantılı oyunların yer 

aldığı antrenman programı haftada 1 gün 1 saat uygulanmış, FTF-K testi ön test ve son test 

olarak yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizi SPSS 22.0 programı kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Normallik dağılımı için Kolmogorov-Smirnov testi uygulanmıştır. Dikkat 

ön test-son test puanlarını karşılaştırmada Wilcoxon, cinsiyet ve yaş değişkenlerine göre 

karşılaştırmalarda Mann-Whitney U, okul türüne göre yapılan karşılaştırmada One-Way 

Anova testleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda uygulanan judo antrenman 

programının; 60-72 aylık öğrencilerin dikkat düzeylerini anlamlı olarak arttırdığı; cinsiyete, 

okul türüne göre ve 60-66 aylık olanlar ile 67-72 aylık olanlar arasında anlamlı bir fark 

oluşturmadığı bulunmuştur. Sonuç olarak, okul öncesi dönemde judo antrenmanının 60-72 

aylık çocukların dikkat düzeylerine olumlu katkılar sağlayabileceği söylenebilir. Dikkat 

düzeylerini artırmak için çocukların erken yaşlarda judo gibi sporlara katılımları önerilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitimi, Judo, Dikkat Düzeyi 
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Başla’ Projesi çalışmaları kapsamında yürütülmüştür. 
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15-17 YAŞ SERBEST VE GREKO-ROMEN STİL GÜREŞÇİLERİN SPORCU 

BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

 

Mert Çaloğlu, Doktora Öğrencisi 

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi,mertcaloglu1@gmail.com 

 

Özlem Menteş Yalçın, Doktora Öğrencisi 

 Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi,mermaidozlem@gmail.com    

 

ÖZET 

Çalışmamızın amacı 15-17 yaş serbest ve greko-romen stil güreşçilerinin sporcu bağlılık 

düzeylerinin incelenmesidir. Araştırmanın evrenini Türkiye’nin farklı bölgelerinde güreş 

hayatlarını devam ettiren 15-17 yaş serbest ve greko-romen stil güreşçiler oluştururken 

örneklemini ise Samsun, Ordu, Bursa, İstanbul, Antalya, Erzincan, Ankara illerinde yaşayan 

tesadüfi örneklem yöntemiyle seçilen 188 gönüllü 15-17 yaş serbest ve greko-romen stil 

güreşçi oluşturmaktadır. Araştırma da veri toplama aracı olarak ‘’Sporcu Bağlılık’’ölçeği 

kullanılmıştır. Güreşçilerin demografik bilgilerini elde etmek için ise araştırmacı tarafından 

geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS 22 istatistik programı 

kullanılarak yapılmıştır. Verilerin analizinde;betimsel istatistik, ilişkisiz örneklemler için t-

testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını bulmak 

için de Tukey testi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre güreşçilerin güreş stilleri, milli 

olma durumları, spor geçmişleri, kilo kategorileri ve ekonomik durumları değişkenlerine 

göre tüm alt boyutlarda anlamlı farka rastlanmazken;yaş değişkeninde 17 yaşındaki 

sporcular 15 ve 16 yaşındaki sporculara göre daha yüksek sporcu bağlılığına,Haftalık 

antrenman değişkeninde 7 ve üstü haftalık antrenman sayısına sahip olan sporcular 5 ve 6 

haftalık antrenman sayısına sahip olan sporculara oranla ve sporcuların yaşadığı bölge 

değişkeninde Karadeniz bölgesinde yaşayan sporcular diğer bölgelerdeki sporculara oranla 

daha düşük sporcu bağlılığına sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Çalışmadan elde edilen 

veriler sonucunda; daha fazla sporcu ve daha farklı branşların örnekleme dahil edilmesi 

daha çeşitli sonuçların elde edilmesine olanak tanıyabilir. Çalışmamız yöneticilere, 

antrenörlere ve sporcu ailelerine daha sağlıklı raporlar sunabilir. 

Anahtar Kelimeler: Güreş, Serbest ve Greko-Romen, Sporcu Bağlılık 
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DESTEK EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNDE DUYGULARIN RESİMLERE YANSIMASI   

 

Mustafa Öztürk, Yüksek Lisans Öğrencisi 

İstanbul Üniversitesi, oztmust@yandex.com.tr 

 

ÖZET 

Resimler duyguların anlatılmasında ve iç dünyanın dışa aktarımında rol oynamaktadır. Bireyler 

mutlu veya mutsuz olduklarında bu durumları çizdikleri resimlerde ortaya koyabilmektedir. 

Eğitim, toplumların önemli yapı taşlarından birisidir. Destek Eğitim, Türkiye’de son yıllarda 

uygulanan eğitim anlayışlarından birisidir.  

Destek eğitimi kapsamında eğitim alan öğrenciler yaşıtlarından farklı sınıf ortamlarında eğitim 

almaktadır. Özel öğrenme güçlüğü (ÖÖG), özel yetenekli, hafif düzeyde zihinsel yetersizlik 

(HDZY), otizm spektrum bozukluğu, dil ve konuşma güçlüğü (DKG) gibi sorunları olan eğitim 

çağındaki çocuklar destek eğitimi kapsamında yer almaktadır. Ayrıca destek eğitim öğrencileri, 

farklı tanılar nedeniyle akranları tarafından dışlanabilmektedir. Tanıları farklı olmakla birlikte 

tüm çocukların ortak özellikleri ise insana ait duyguları taşımasıdır. Destek eğitimin Türkiye’de 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019 yılında faaliyete geçirilen eğitim yöntemidir. Bu 

yöntemin yeni olması ve kapsamındaki öğrencilerin duygu durumlarının, resimleştirdikleri iç 

dünyalarının incelenmesi çalışmanın problemini oluşturmaktadır. Bu sebeple destek eğitim alan 

öğrencilerin kendi kendilerine çizdikleri resimlerde duygularını nasıl yansıttığının belirlenmesi 

amaçlanmıştır. 

Araştırma, İstanbul ilinde bir ortaokulda destek eğitimi alan 29 öğrenci evreninde 

oluşturulmuştur. Öğrencilerden, Ocak-Şubat 2020 tarihleri arasında; çizdikleri 2 farklı resim 

talep edilmiştir. Bu talep sonrasında örneklem; 12 öğrenci ve toplam 24 resim doğrultusunda 

gerçekleştirilmiştir. Toplanan resimler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir.  

Analiz sonrasında destek eğitim alan öğrencilere ait sonuçlar ise; evde boş zamanlarında % 

41,3’ünün resim çizdikleri, % 58,7’sinin tablet-telefon vd. oyun oynadıkları, resim yapanların 

% 50’sinin kız, %50’sinin erkek olduğu, yaş ortalamasının 12,25±1,75 olduğu, % 50’sinin 

ÖÖG, % 33’ünün HDZY ve % 17’sinin DKG tanısı aldığı görülmüştür. Ayrıca yapılan 

resimlerin % 75’inin karakalem, % 25’inin renkli, % 50’si üzgün, % 37,5’inin sinirli ve % 

12,5’inin mutluyken çizildiği, resim içeriklerinde % 87,5’inin keskin ve sert çizgiler ile % 

12,5’inin soft ve hafif-orta çizgilerle sınırlandırıldığı, % 71’inin karamsar-yalnızlık ifade ettiği 

bulgularına ulaşılmıştır. 
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DEVLET OKULLARINDA VE ÖZEL OKULLARDA ÇALIŞAN OKUL ÖNCESİ 

ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

 

 

                    Fatma Topcu, Yüksek Lisans Öğrencisi 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, fatmatopcu25@gmail.com 

                                       Dr. Pınar Mert 

    İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, pinar.mert@izu.edu.tr 

                                                  

    

 

 ÖZET 

 

Toplumların ilerlemesinde yaptığı işten memnun olan, iş doyumu yüksek meslek elemanları 

önemli bir yer tutmaktadır. İş doyumu, çalışan kişinin yaptığı işi, iş ortamı ve çalışma 

koşullarını değerlendirmesi sonucu oluşan duygusal bir tepkidir. Okul öncesi öğretmenlerinin 

iş doyumunu belirleyen faktörlerden bazıları maaş, çalışma koşulları, çalışma saatleri, 

yöneticilerin tutum ve davranışları ile kişisel özelliklerdir. Okul öncesi öğretmenlerinin 

çocuklar ile yoğun iletişimleri, sınıflarında aralıksız eğitim sürdürmeleri, öğrenci sayılarının 

fazla olması gibi sebepler onları hem fiziksel hem de ruhsal olarak yormakta, bu nedenle de iş 

doyumlarını düşürmektedir. İş doyumu sağlayamayan bir okul öncesi öğretmeninin çocuklara 

yönelik göstereceği otoriter, ilgisiz ve güvensiz tavırlar, çocukların sosyo-duygusal 

gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecektir. Okul öncesi öğretmenlerinin işinden hoşnut olması 

eğitim ortamını, öğrencilerini ve çalışma arkadaşlarını da olumlu şekilde etkileyecek, bu da 

eğitim kalitesini önemli ölçüde yükseltecektir. Bu çalışmada devlet okullarında ve özel 

okullarda çalışan okul öncesi öğretmenlerinin iş doyum düzeylerinin belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. Bu amaçla şu sorulara da yanıt aranacaktır: Devlet okullarında ve özel 

okullarda çalışan okulöncesi öğretmenlerinin iş doyum düzeyleri cinsiyete, yaşa, kıdeme ve 

eğitim durumuna göre farklılık göstermekte midir? Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden 

doküman incelemesi ile yapılmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak 2009-2019 yılları 

arasında YÖK Ulusal Tez Merkezi tabanında yayınlanmış olan 20 tez taranmış ve içerik analizi 

ile çözümlenmiştir. İçerik analizi, basılı, görsel vb. materyallerin sistematik bir şekilde 

taranarak belli kategoriler bakımından tematik olarak analiz edilmesini kapsar. İçerik analizi 

sırasında araştırmaların yılları, danışman unvanları, yöntemi, örneklemi, veri toplama araçları, 

araştırmaların temel bulguları ve önerileri incelenmiştir. Araştırma bulguları analiz edilmiş 

olup; bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler kısmında gerekli açıklamalara yer verilmiştir. 
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EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN 

İNCELENMESİ 

 

Eda ATAÇ, Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Öğrencisi 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, atac.eda@std.izu.edu.tr 

 

İrem AKSU, Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Öğrencisi 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, aksu.irem@std.izu.edu.tr 
 

 

ÖZET 

Teknoloji ve bilgi çağını yakalamak zorunda olan en önemli sektörlerin başında eğitim sektörü 

gelmektedir.Şu an kullanılan eğitim bilişim ağı ile hem uzaktan öğretim hem eğitimde esneklik 

hem de eğitimde sürdürülebilirlik amaçlanmaktadır.Devlet okullarında öğrenmenin tamamı 

kriz döneminde uzaktan öğrenim yolu, eğitim bilişim ağının kullanımı ile gerçekleştirilmeye 

çalışılmaktadır.Bu araştırmada farklı eğitim kademelerinde görev yapan öğretmenlerin, 

“Eğitim Bilişim Ağı” (EBA) uygulamasına yönelik görüşlerinin ve yararlanma düzeylerinin 

incelenmesi amaçlanmıştır.Araştırma 2019-2020 eğitim-öğretim yılında İstanbul İli Esenyurt 

ilçesinde yer alan devlet okullarında yürütülmüştür.Araştırmanın örneklemini devlet okulunda 

çalışmakta olan 2 okulöncesi,4 İlkokul,4 Ortaokul, 4 Lise öğretmeni oluşturmaktadır.Bu 

çalışmada uzman görüşleri alınarak, nitel araştırma tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme 

formu kullanılmıştır.Yarı yapılandırılmış görüşmede araştırmacı, görüşme sorularını önceden 

hazırlar, kişilere sınırlı(kısmi)bir esneklik sağlayarak soruları yeniden düzenleyebilir.(Yıldırım 

ve Şimşek,2005).Katılımcılarla 15-20 dk arasında telefonla görüşme yapılıp görüşme kayıt 

altına alınmış daha sonra  içerik analizi yöntemiyle,toplanan verilere odaklanılmış olup,veri 

setinde sıklıkla tekrarlanan veya katılımcının yoğun vurgu yaptığı olay ve olgulardan kodlar 

çıkarılmış, kodlardan kategorilere ve kategorilerden de temalara gidilmiştir.Araştırma 

bulgularına göre öğretmenler EBA’yı,en çok derse katkı sağlamak ve pekiştirme amacıyla 

kullanmaktadırlar. Öğretmenler eba hakkındaki görüşleri içeriğin zenginleşmesi şeklinde ortak 

fikir birliğine varmışlardır. EBA’da en çok hangi bölümleri kullandıkları içerik ve canlı ders 

bölümüdür.EBA kullanımının branşlarına göre farklılık göstermektedir. Öğretmenlerin 

COVİD-19 Pandemisi öncesinde eğitim bilişim ağını kullanmaları ile Pandemi sonrası 

kullanım sıklığı arasında anlamlı farklılık görülmüş ,kullanım sıklığı artmıştır.Öğretmenler 

EBA’yı kullanmaları sırasında sistem kaynaklı, erişim zorluğu  ile karşılaştıklarını 

belirtmişlerdir.Öğretmenlerin EBA kullanım süresince sisteme giriş yapamadıkları vb 

konularda eleştirileri olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonunda öğretmenlerin önerilerinin de 

içerik analizi yapılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler:Eğitim Bilişim Ağı (EBA),Öğretmen,Uzaktan Öğretim. 
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SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN OKUL ORTAMINA UYUM SAĞLAMASINDA 

SANAT VE STEM ETKİNLİKLERİNİN ETKİSİ 

 

Banu Ergüç Şahan, Yüksek Lisans Öğrencisi 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, apelia_22@hotmail.com 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı; Suriyeli öğrencilerin topluma ve okul ortamına uyum sağlayabilmesi için 

kullanılan sanat ve Stem etkinliklerinin etkisini belirlemektir. Bu çalışma için uygulanabilecek 

en doğru yaklaşım kapsayıcı eğitimdir. Kapsayıcı eğitim tüm öğrencilerin farklı 

gereksinimlerine yanıt veren ve ayrımcılığın söz konusu olmadığı bir yaklaşımdır.  Bu amaca 

ulaşmak için ders dışı çalışmalarla; öğrencilerin özgüvenlerini arttırmaya yardımcı olmak, 

yaratıcı düşünme becerisi ve sorun çözme becerilerini geliştirmek için planlanmış bir program 

kapsamında hazırlanan görsel sanatlar, müzik ve Stem içerikli etkinlik saatleri incelenmiştir. 

Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, Şehit Askeri Çoban İlkokulu’nda 

okuyan 30 Suriyeli öğrenci oluşturmuştur. Çalışmanın örneklemi amaçsal örnekleme 

yöntemlerinden benzeşik örneklemeye uygun olarak seçilmiştir. Çalışmada öğrencilerle ve 

uygulamayı yapan öğretmenlerle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmış; öğretmenlerin ders 

sırasında tuttukları gözlem formları incelenmiştir. Katılımcılardan elde edilen verilerin 

çözümlenmesinde ve yorumlanmasında nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup; veri 

analizinde içerik ve betimsel analiz teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonunda öğrencilerin 

okula bağlılıklarının ve sosyal duygusal güvenlik duygularının geliştiği; yönergelere 

uymalarının kolaylaştığı; okul kuralları ve normlarına daha kolay uyum sağladıkları 

gözlemlenmiştir. Suriyeli öğrencilerin eğitim sistemimizin içinde var olma mücadeleleri 

açısından literatüre katkı sağlaması beklenmektedir. Çalışmadan elde edilen bulgular 

sonucunda farklı okul türü ve yaş gruplarındaki Suriyeli öğrencilerin uyumlarına; ailelerin ve 

öğretmenlerin etkisini incelemek üzere benzer araştırmalar yapılabilir. 
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İLK GÜN 2. PANEL ÖZETLERİ 

 

EĞİTİM KURUMLARINDAKİ POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYENİN 

İNCELENMESİ: META-ANALİZ ÇALIŞMASI 

 

                                         Sümeyye Melikoğlu, Yüksek Lisans Öğrencisi 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, sumeyyemelikoglu@gmail.com 

 

Amine Esra BABUR, Yüksek Lisans Öğrencisi 

 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, aminesrababur@gmail.com    

 

ÖZET 

Eğitim bireyin yaşam boyu hayatında yer alan bir olgu olup bireysel ve sosyal bir döngü olarak 

kişinin karşısına çıkmaktadır. Pozitif psikolojik Sermaye ise bireylerin hayatında karşılaştıkları 

zorlayıcı, kritik, ruhsal durumlarda çaba sarf etmek için bireyde bulunması beklenen 

özyeterlilik, dayanıklılık, iyimserlik, güven ve dışadönüklük halidir. Eğitim kurumlarında 

pozitif psikolojik sermayelerinin arttırılmasının eğitim için kaliteli verim sağlayacağı 

düşünülmektedir. Bu bakımdan Türkiye’deki eğitim çalışanlarının PPS düzeylerinin hakkında 

yapılan çalışmaların ortaya konulmasının literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Çalışmanın amacı, son beş yılda güncel bir çalışma alanı olan PPS konusunda Türkiye’de 

eğitim kurumlarında yapılan çalışmalardaki tezlerin kategorik olarak incelenmesidir. Bu 

amaçla, PPS konusunda, ULAKBİM ve YÖKTEZ’ de tarama yapılmıştır. Birçok çalışmanın 

sonucu tek çalışma sonucundan doğru olmaktadır. Bazı anahtar kavramlarla literatür 

taranmıştır. Türkiyeye ait taramalarda “pozitif psikolojik sermaye”, “eğitim kurumları” anahtar 

sözcükleri kullanılmış ve 80 tane yüksek lisans ve doktora tezine ulaşılmıştır. Eğitim 

kurumlarını ve PPS’yi içeren beş yıllık 24 çalışma araştırmaya dâhil edilmiştir. İçerik 

analizinde, yayınlanan yıllara, illere, örnekleme, kullanılan analiz türüne, kullanılan ölçek 

türüne ve psikolojik sermaye ile ilişkili değişkenlere göre sınıflandırılması yapılmıştır. 

Sonuçlara göre, 5 yıllık zaman diliminde, en çok 2018 yılında alan ile ilgili çalışmaların 

yapıldığı, en çok Gaziantep’teki üniversitelerde bu konu üzerine çalışıldığı, çok büyük 

örneklem yapıları ile çalışılmasa da, ölçek türü olarak en fazla nicel olan likert tipi ölçek, nitel 

olarak ise açık uçlu soru-görüşme ölçeği, analiz olarak ise, korelasyon, çoklu regresyonun, 

doğrulayıcı faktör analizinin sıklıkla kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Çalışma sonucunda bulgular 

PPS’nin eğitim kurum çalışanları üzerindeki etkisi araştırması doğu ve güneydoğu anadolu 

illerinde daha çok yapıldığı gözlemlenmiştir. Türkiye geneli ve özellikle de batı ve iç anadolu 

bölgelerindeki eğitim kurumları çalışanları üzerinde PPS düzeyleriyle ilgili araştırmaların 

yeterli olmadığı tesbit edilmiştir. Genellikle tek denekli çalışmalara yer verildiği tespit edilmiş 

olup istatistiksel karşılaştırmaların daha iyi düzeyde yapılabilmesi için deney ve kontrol gurubu 

içeren ilgili araştırmalara alanda daha çok yer verile bilir. 

 

Anahtar kelimeler: Pozitif Psikolojik Sermaye, Eğitim Kurumu, İçerik Analizi 
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 FARKLI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENİM GÖREN 

ÖĞRENCİLERİN OKUL İKLİMİ ALGILARI İLE OKULA BAĞLILIKLARI VE 

AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİa 
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Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZGENEL 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, mustafa.ozgenel@izu.edu.tr 

 

 

ÖZET 

Bu araştırmada, farklı türdeki ortaöğretim kurumlarında bulunan öğrencilerin okul iklimi 

algıları ile okula bağlılıkları ve akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel 

tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu kolay ulaşılabilir örnekleme 

yöntemi ile İstanbul ili Esenyurt ilçesinde çeşitli ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 254 

erkek 140 kız öğrenci olmak üzere toplam 394 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilere 3 

ayrı bölümden oluşan “Kişisel Bilgi Formu”, Çocuk ve Ergenler için Okula Bağlanma Ölçeği” 

ve “Okul İklimi Ölçeği” uygulanmıştır. Elde edilen nicel veriler bilgisayar ortamında SPSS 

programında analiz edilmiştir. Araştırmada lise öğrencilerinin okul iklimi algıları, okula 

bağlılıkları ve akademik başarıları arasındaki ilişkilerin belirlenebilmesi amacıyla korelasyon 

analizi ile basit ve çoklu regresyon analizi yapılmıştır.  

Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerinin okul iklimi algıları, okula bağlılık düzeyleri ve 

akademik başarıları arasında olumlu yönde ilişki saptanmıştır. Araştırmada okul ikliminin 

okula bağlanmayı ve akademik başarıyı, okula bağlanmanın da akademik başarıyı düşük 

düzeyde olumlu yönde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ancak okul iklimi ile okula bağlanma 

birlikte modelde analiz edildiğinde, okula bağlanma değişkeni öğrencilerin akademik başarıları 

üzerindeki etkisinin anlamlı olmadığı görülmektedir. Bu durumda okul iklimi, öğrencilerin 

okula bağlılıklarını ve akademik başarını da kapsayan bir değişken olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Okul İklimi, Okula Bağlılık, Akademik Başarı 
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İLKOKUL 3. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI 

DURUMLARININ İNCELENMESİa 

 

Alper ATEŞ, Yüksek Lisans Öğrencisi 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, alperates69@gmail.com 

 

Dr. Elif Esra ARIKAN 

 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, elif.arikan@izu.edu.tr    

 

ÖZET 

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler hızla artmaya devam etmekle birlikte gündelik yaşamımızda 

da varlığını arttırarak devam ettirmektedir. Öyle ki teknoloji artık cebimize kadar girmiştir. 

Gelişen teknoloji her ne kadar hayatımıza kolaylıklar getirse de aşırı kullanım dolayısıyla 

vermiş olduğu zararlar da yadsınamayacak kadar fazladır. İnternet bağımlılığı bu zararlardan 

biridir. İnternet kullanım oranları dünyada ve Türkiye’de oldukça büyük boyutlara ulaşmış 

durumdadır. İnternet World Stats’ın 2019 Aralık ayı verilerine göre yaklaşık 8 milyarlık dünya 

nüfusunun 4,5 milyarı aşan bölümü internet kullanmaktadır. TÜİK verileri incelendiğinde aynı 

durumun ülkemizde de yıldan yıla hızlı bir artış gösterdiği görülmektedir. 2011 yılında internet 

kullanım oranı %45 olan ülkemizde 2019 yılına gelindiğinde oran %75,3 olmuştur. Her geçen 

yıl internet kullanım oranlarının artması sebebiyle özellikle çocuklarda ve gençlerde internet 

bağımlılık oranlarının artış gösteriyor olması bilimsel çalışmalara konu olmuştur.   

Bu araştırmanın amacı ilkokul 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinin internet bağımlığı durumlarının 

incelenmesidir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli 

kullanılmıştır. Bu çerçevede 2019-2020 eğitim öğretim yılı 1. döneminde İstanbul Eyüpsultan 

İlçesinde bulunan bir ilkokulun 3. ve 4. sınıf öğrenci velilerine tarama yapılmıştır. Araştırmanın 

çalışma grubunu 144 öğrenci velisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 

Young (1998) tarafından bireylerin kendilerini değerlendirebildikleri İnternet Bağımlılık 

Ölçeği’nin geliştirilmesiyle oluşturulan Aile-Çocuk İnternet Bağımlılık Ölçeğinin, Eşgi (2014) 

tarafından Türkçeye uyarlanmış versiyonu ve araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi 

formu kullanılmıştır. Ölçeklerden toplanan veriler aritmetik ortalama, t testi, varyans analizi 

testleri yapılarak elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. Araştırmada, öğrencilerin sınıf 

düzeylerine göre ölçeğin “Hangi sıklıkla çocuğunuz internette ne yaptığını sorduğunuzda 

savunmacı ya da gizemli olur?”,  “Hangi sıklıkla çocuğunuz internet kullanmadan öncesine 

göre yorgun ve bitkin görünür?”, “Hangi sıklıkla çocuğunuzun notları internette harcadığı 

zamandan dolayı düşer?” maddelerinde anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Ölçek uygulanan 

öğrenci velilerinin cinsiyetlerine, sosyoekonomik durumu ve eğitim durumuna göre anlamlı 

fark bulunamamıştır. 

Anahtar Kelimeler: İlkokul, İnternet Bağımlılığı, İnternet Kullanımı, Öğrenci Velisi. 

 

                 
a Bu çalışma, Alper Ateş’in Dr. Elif Esra Arıkan danışmanlığında yürütülen yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 

mailto:alperates69@gmail.com
mailto:elif.arikan@izu.edu.tr


188 

 

İMAM HATİP ORTAOKULLARINDA İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI 

VE BUNLARLA BAŞA ÇIKMADA KULLANILAN YÖNTEMLERa 

 

Halil PARLAK, Öğrenci 

İstanbul Sabahattin Zaim ve Marmara Üniversitesi ortak , hparlak_34@hotmail.com 

 

Dr. Ali ÖZDEMİR 

 Marmara Üniversitesi, aliozdmr32@gmail.com   

 

ÖZET 

İstenmeyen davranışı eğitimsel ve öğretimsel hedeflere ulaşmayı engelleyen her türlü olumsuz 

davranış şeklinde nitelendirebiliriz. İstenmeyen davranışlar eğitim öğretimi olumsuz etkilediği 

gibi öğretmenin motivasyonunu ve meslek verimini oldukça olumsuz etkilemektedir. 

İstenmeyen davranışlar her dönemde eğitimin temel sorunlarından biri olmuştur. Bu 

araştırmada İmam Hatip Ortaokullarında öğretmen görüşlerine göre istenmeyen öğrenci 

davranışları ve öğretmenlerin bunlarla başa etmede kullandıkları yöntemler incelenmiştir. 

Araştırma tarama modelinde yapılmıştır. Araştırmanın evreni İstanbul ili Sultanbeyli, 

Sancaktepe ve Pendik ilçelerindeki imam hatip ortaokullarında görev yapan öğretmenler 

oluşmaktadır. Evren içinden seçilen 13 imam hatip ortaokulunda çalışan 289 öğretmen 

araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada veri elde etmek amacıyla kullanılan 

ölçek, Keskin (2002) tarafından hazırlanmıştır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirliği için uzman 

görüşlerine başvurulmuştur. Ölçeğin güvenirliğini ölçmek için “Cronbach Alpha” uygulanmış 

ve ölçeğin güvenirlik kat sayısı α =0,981 olarak bulunmuştur. Ölçek beşli dereceleme ölçeğine 

göre düzenlenmiş ve verilerin analizinde frekans (f), yüzde (%), aritmetik ortalama değerleri 

kullanılmıştır. Araştırma sonucunda imam hatip ortaokullarında öğretmenlerin en çok 

karşılaştığı istenmeyen davranışları dersi dinlememek, söz almadan konuşmak, fiziki veya 

diğer şekillerde zorbalık yapmak (bağırma, hükmetme, üzerine yürüme vb.), öğrencilerin 

dikkatini dağıtmak, dalıp gitmek, ders dışı şeylerle ilgilenmek, temizlik ve görgü kurallarına 

uymamak, arkadaşlarıyla ders esnasında mesajlaşmak veya not yazıp göndermek olduğu 

belirlenmiştir. Öğretmenlerin, istenmeyen davranışların çözümünde en çok kullandıkları 

yöntemler ise sözle uyarma, göz teması ile uyarma, öğrenciyle ders dışında konuşma, sınıf 

kurallarını hatırlatma, ailesiyle ve rehberlik servisiyle görüşme olarak belirlenmiştir. Bu 

yöntemler içinde en çok kullanılan yöntemler de sözle uyarma ve öğrenciyle ders dışında 

konuşmadır. Dolayısıyla sözle uyarmanın niteliğinin arttırılması, sorunların çözümünde, 

öğrencinin, hatta ailenin sürece dahil edilmesi önemlidir. 

 

Anahtar Sözcükler: İstenmeyen Öğrenci Davranışları, Sınıf Yönetimi, Başa Çıkma 
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LİDER ÜYE ETKİLEŞİMİ VE DUYGUSAL EMEK ARASINDAKİ İLİŞKİ: 

ÖĞRETMENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

 

Döne Feyza CANKAL, Yüksek Lisans Öğrencisi 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, feyzaaari@gmail.com 

Dr. Öğr. Üyesi Demet ZAFER GÜNEŞ 

İstanbul Kültür Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, demetzafer@gmail.com 

 
 

ÖZET 

Duygusal emek, 20. yüzyılda son derece önem kazanan hizmet sektörünün gelişmesiyle 

kavramlaşmış ve literatürde yerini almıştır. Pek çok meslek gibi öğretmenlik mesleği de 

duygusal emek gerektirmektedir ancak duygusal emek ile ilgi yerli alanyazında eğitim 

sektöründe yapılmış az sayıda araştırma bulunmaktadır. Bu araştırmalar arasında öğretmenlerin 

duygusal emek düzeyleri ile lider-üye etkileşimlerini bir arada inceleyen  çalışmaya 

rastlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin duygusal  emek ve lider-üye etkileşimi 

düzeylerini belirlemek ve iki kavram arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırma, ilişkisel 

tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın örneklemini İstanbul ili Bağcılar ilçesinde 

bulunan ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerindeki devlet okullarında görev yapan 332 öğretmen 

oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, kişisel bilgi formu, “Duygusal Emek 

Ölçeği” ve“Lider-Üye Etkileşimi Ölçeği” kullanılmıştır.  Verilerin analizinde standart sapma, 

aritmetik ortalama, t testi, ANOVA testi, korelasyon ve regresyon analizinden yararlanılmıştır. 

Araştırma sonucunda, öğretmenlerin duygusal emek düzeyleri orta, lider-üye etkileşimi 

düzeyleri yüksek olarak belirlenmiştir. Ayrıca, lider-üye etkileşimi ile duygusal emeğin toplam 

puanı ve tüm alt boyutları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Lider-üye etkileşiminin duygusal emeği anlamlı şekilde yordadığı saptanmıştır. Lider-üye 

etkileşiminin duygusal emeğin %8’ini açıkladığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Duygusal Emek, Lider-Üye Etkileşimi, Okul, Öğretmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:demetzafer@gmail.com


190 

 

İLK GÜN 3. PANEL ÖZETLERİ 

 

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGILARI İLE OKULA BAĞLILIKLARI 

ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZGENEL 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 

Elif TOPCU 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 

 

ÖZET 

Bir kimsenin kişiliği, şahsiyeti, kendi öz varlığı, onu kendisi yapan şey benliğidir. Benlik 

saygısı kendini sevmeyi kendini kabullenmeyi ifade eder. Bireyi olumlu yönde güdüleyen, 

motive eden kaynaklardan biridir. İnsanı başarıya götüren yolda olumlu etkendir. Benlik saygısı 

kişinin insanlarla olan ilişkilerini, değer ve saygı görmesini, başarılarını ve mutluluğunu 

etkileyen bir faktördür. Okula bağlılık, öğrencilerin okullarıyla, dersleriyle, sınıf ortamı ve 

okulun çeşitli boyutlarıyla olan ilişkileridir. Bu çalışmanın amacı lise öğrencilerinin benlik 

saygıları ile okula bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma nicel araştırma 

yöntemlerine ve ilişkisel tarama modeline göre gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini 

İstanbul/Başakşehir ilçesinde devlet okullarında eğitim gören öğrenciler, örneklemini 380 lise 

öğrencisi oluşturmaktadır. Veriler ‘Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği’ ve ‘Okula Bağlılık 

Ölçeği’ yardımıyla toplanmıştır. Veriler korelasyon ve regresyon, anova ve t testi analiz 

teknikleri ile çözümlenmiştir. Lise öğrencilerinin okula bağlılıkları cinsiyetlerine göre anlamlı 

farklılık göstermezken; benlik saygıları anlamlı farklılık göstermektedir. Kız öğrencilerin 

benlik saygıları erkek öğrencilerden daha yüksektir. Lise öğrencilerinin okula bağlılıkları ve 

benlik saygıları sınıflarına göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Öğrencilerin okula 

bağlılıkları ile benlik saygıları arasında düşük düzeyde ve pozitif yönde anlamlı ilişki vardır 

(r=.241; p<.01). Başka bir ifadeyle öğrencilerin okula bağlılıkları ile benlik saygıları arasında 

anlamlı ilişki vardır. Öğrencilerin benlik saygı düzeylerine göre okula bağlılıkları artmakta 

veya azalmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Benlik, Benlik Saygısı, Okula Bağlılık. 

 

 

 

 

 

 

 



191 

 

 

MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN 

ETKENLERİN BELİRLENMESİa 

 

 

Ayten Mengübeti, Yüksek Lisans Öğrencisi 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, ayten.mengubeti@hotmail.com 

 

Doç.Dr. Bilal Yıldırım 

 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, bilal.yildirim@izu.edu.tr 

 

ÖZET 

İnsanlar önemli kararlarını yaşantıların belirli dönemlerinde hangi mesleği seçeçeğini 

belirlemek zorunda kalırlar. Bu anlamda meslek seçimi çok önemlidir. Meslek kararlarında 

kişinin sosyo ekonomik durumu, aile yapısı, arkadaş çevresi sosyal ilişkileri meslek tercihlerini 

belirleyici faktörlerdir. Bu araştırma Meslek Lisesi Öğrencilerin Meslek Tercihlerini Etkileyen 

Etkenlerin Belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma betimsel tarama modelinde nicel 

ilişkisel tarama modelinde bir araştırmadır. Çalışmanın örneklemi 2019-2020 eğitim öğretim 

yılı İstanbul İli Bağcılar İlçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesinde öğrenim gören 10,11 ve 12.sınıflardan oluşan 268 öğrenci oluşturmaktadır. 

Örneklem, amaçlı tabakalı örnekleme ile seçilmiştir. Araştırmada veri toplama araçları olarak 

araştırmacı.Vurucu (2010) tarafınından geliştirilen“Kişisel Bilgi Formu”, “Meslek Seçimine 

Etki Eden Faktörler Anketi”, “Meslek Seçimine Etki Eden Kişisel Faktörler Anketi” ve 

“Meslek Seçiminde Yeterlilik Ölçeği”kullanılmıştır. Hazırlanan anket formu proje 

danışmanının önerileri ışığında hazırlanmıstır. Ankette bazı sorular çıkartılıp ve eklemeler 

yapılarak son halini almıştır. Bununla birlikte araştırma sonuçları meslek lisesi öğrencilerin 

meslek lisesini tercih etmelerinde ve meslek dallarını seçmelerinde büyük faktör 5 puan 

(öğretmenleri ve okul personelinin) etkili olmuştur. Sonuç olarak; meslek seçimini etki eden 

genel faktörler, meslek seçimini etki eden kişisel faktörler ve meslek seçiminde yeterlilik kendi 

aralarında birbiriyle ters yönde düşük düzeyde anlamlı ilişki olup biri artarken diğeri azaldığı 

görülmüştür.Bu sonuçlar doğrultusunda ilgili literatür ışığında çeşitli önerilerde bulunulmuştur. 

Bu sonuçlar doğrultusunda bu çalışma verileri sadece  bir okulun öğrencilerinden alınmıştır. 

Fakat farklı okul türlerinden daha fazla öğrenciye ulaşarak daha rasyonel ve güçlü sonuçlara 

ulaşılabilinir. 

Anahtar Kelimeler: Meslek, Meslek Lisesi, Meslek Tercihleri,  
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MOBBİNG’İN ÖĞRETMENLERİN MOTİVASYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

 

İbrahim Çelik 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, ibrahimcelik@irfanokullari.com  

 

Hanifi Üker 

 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, hanifiuker@hotmail.com  

 

ÖZET 

Çalışma hayatında, mobbing daha çok hem çalışan üzerinde, hem de başkalarına karşı yapılan 

tahammülsüzlük, psikolojik yıldırma, düşüncülere baskı kurma, farklılıklara karşı 

kabullenmeme gibi durumlarda ortaya çıkmaktadır. Bu etkiye maruz kalan kişinin ruh halinde 

bozulmalar meydana gelir. Bu çalışmada mobbingin öğretmenlerin motivasyonu üzerindeki 

etkileri incelenmiştir. Bu doğrultuda aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur. 

H1: Yönetici mobbinginin “işe yönelik davranışlar, itibarı zedeleyen davranışlar, dışlayan 

davranışlar, sözlü yazılı ve görsel saldırılar” açısından motivasyon üzerindeki etkisi cinsiyete 

göre değişmekte midir? 

H2: Yönetici Mobbinginin “işe yönelik davranışlar, itibarı zedeleyen davranışlar, dışlayan 

davranışlar, sözlü yazılı ve görsel saldırılar” açısından motivasyon üzerindeki etkisi yaşa göre 

değişmekte midir? 

H3: Yönetici Mobbinginin “işe yönelik davranışlar, itibarı zedeleyen davranışlar, dışlayan 

davranışlar, sözlü yazılı ve görsel saldırılar” açısından motivasyon üzerindeki etkisi hizmet 

süresine göre değişmekte midir? 

H4: Yönetici Mobbinginin “işe yönelik davranışlar, itibarı zedeleyen davranışlar, dışlayan 

davranışlar, sözlü yazılı ve görsel saldırılar” açısından motivasyon üzerindeki etkisi branşa göre 

değişmekte midir? 

Ölçme aracımıza; 14 erkek, 27 kadın olmak üzere toplam 41 kişi cevap vermiştir.  Yapılan 

normallik testinde Kolmogrov-Smirnov (KS) testi uygulanmıştır. P değerleri 0,05 ten küçük 

çıkmıştır. Bu durum verilerin normal dağılmadığını göstermiştir. Daha sonra betimsel analiz 

yapılarak frekans, ortalama ve yüzde değerleri hesaplanmıştır. İki değişkenli kategorik 

bağımsız değişkenlerimiz olan cinsiyetin bağımlı değişken üzerindeki etkisi Mann-Whitney U 

testi ile analiz edilmiştir. Beş değişkenli olan hizmet süresi ve yaş ile on değişkenli olan branş 

değişkenlerinin etkileri ise Kruskal – Wallies testi ile yapılmıştır. 28 bağımlı değişken üzerinde; 

cinsiyet, hizmet süresi, yaş ve branşa göre anlamlılık ilişkisi aranmıştır. 

Analiz sonuçları bize mobingin düşük düzeyde olduğunu göstermiştir. Erkeklerin kadınlara 

göre daha fazla, matematik branşının diğer branşlar göre daha fazla, işe yönelik davranışlar 

açısından sınıf öğretmenliği branşı daha fazla, dışlayan davranışlar ve sözlü, yazılı ve görsel 

saldırılar açısından matematik branşının daha fazla mobinge maruz kaldığı görülmektedir. 

Hizmet süresi ve yaş değişkenlerine göre boyutlar arsında ve ölçeğin ortalamasında anlamlı 

farklar bulunmamıştır. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Mobbing, Motivasyon, Yıldırma, Okul Baskısı, Tahammül. 
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OKUL MÜDÜRLERİNİN ÇATIŞMA ÇÖZME STRATEJİLERİNE İLİŞKİN 

TUTUMLARININ BELİRLENMESİ  

 

Emine Didem Özsarı, Yüksek Lisans Öğrencisi 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, emine_ddm@hotmail.com 

 

ÖZET 

Okullar, toplumun tüm kesimlerine eğitimi ulaştıran yapılardır. İşletmelerin tamamında olduğu 

gibi okullarda da yöneticiler görev almaktadır. Okul yöneticileri bu görevi yerine getirmekle 

birlikte eğitimin sorunsuz yürütülmesini sağlamaktır. Okullarda yönetim, eğitimin 

yürütülmesini sağlama amaçlı olmakla birlikte veli-öğrenci ve diğer paydaşların 

koordinasyonunun sağlanmasını içermektedir. Bireyler çeşitli amaç ve hedefler doğrultusunda 

örgüt çatısı altında bir araya gelmektedir. Bireylerin olduğu hemen hemen her ortamda ise 

çatışma görülebilmektedir. Çatışma, taraflar arasındaki etkileşime bağlı olarak meydana gelen 

uyuşmazlık veya duygusal uyumsuzluk olarak ifade edilmektedir.  

Bu araştırmanın amacı, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde görevli okul yöneticilerinin 

çatışma yönetim becerilerinin incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden 

fenomenolojik desen yöntemi kullanılmıştır. Olgu bilimi olarak adlandırılabilen bu yöntemde 

ayrıntılı bilginin olmadığı ancak farkında olunan sorunlara odaklanılmaktadır. Fenomen, 

etrafımızdaki kavramlar, olaylar veya durumlar olabilir. Bu araştırmada fenomen ise okul 

yöneticilerinin yönetim görevlerinde ortaya çıkan çatışmalara karşı yönetim becerilerinin nasıl 

ortaya konulduğudur. Böylece bu desenle konuya yönelik mevcut durum detaylarıyla 

betimlenebilmektedir. Araştırma, İstanbul ilinde ilk-orta ve lise kademelerindeki okullarda 

görevli 52 okul müdürü ile gerçekleştirilmiştir.  Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin neler 

söylediğini ve nasıl bağlar kurduklarını görebilmek için; elde edilen veriler söylem ve betimsel 

analizine tâbi tutulmuştur. 

Araştırma sonucunda, okulda meydana gelen çatışmaların nedenleri arasında iletişimsizlik ve 

kişisel tutumlar gibi çeşitli faktörlerin etkili olduğu görülmüştür. Yönetim süreçlerinde 

öğretmenler ve paydaşlarla çatışmaya yönelik çözümler ise iletişim kurmanın ve görevlerin 

yazılı tebliğ edilmesinin önemli olduğu, okul örgütünün üst yönetimle çatışma yaşaması ve 

çözümüne yönelik yönetici anlayışlarında çözüme odaklılığın önemli olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Çatışma Yönetimi, Eğitim, Okul Yöneticisi, Yönetim.  
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OKUL MÜDÜRLERİNİN ETİK LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖRGÜT 

SAĞLIĞINI YORDAMA GÜCÜ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özgenel 

 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, mustafa.ozgenel@izu.edu.tr    

 

Tuğba Aksu, Yüksek Lisans Öğrencisi 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, tubi_aksu@hotmail.com  

 

 

ÖZET 

Eğitim kurumlarında yönetici pozisyonunda çalışan okul müdürleri, okulun işleyişini istenilen 

şekilde sürdürülmesinde sorumlu ve yetki sahibi kimselerdir. Açık bir sistem yapısına sahip 

olan okulun, çevresel faktörlere ayak uydurabilmesi, karşılaştığı zorluklarla baş edebilmesi ve 

kurumsal etkililiğin ve verimliliğin sağlanabilmesi için örgüt sağlığı düzeyinin yüksek olması 

gerektiği düşünülmektedir. Rol model ve yetki sahibi olan okul müdürlerinin yönetim sürecinde 

sergileyecekleri davranışların örgüt sağlığına etkisi olduğu söylenebilir. Bu sebeple araştırmada 

okul yönetiminde etik kurallar çerçevesinde hareket eden, adil, dürüst, ahlaklı okul 

müdürlerinin, etik liderlik davranışlarının örgüt sağlığına etkisi olup olmadığı ortaya koyulması 

amaçlanmaktadır. Araştırma yöntemi olarak nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama 

modeli tercih edilmiştir. Araştırmanın evreni 2019-2020 eğitim-öğretim yılında İstanbul ilinin 

Anadolu Yakasının farklı ilçelerinde devlet okullarında görev yapan 402 öğretmenin gönüllü 

olarak katılımıyla olmuştur.  Veri toplama aracı olarak “Etik Liderlik Ölçeği” (ELÖ) ve “Örgüt 

Sağlığı Anketi (ÖSA)” kullanılmıştır. Verilerin analizinde t-testi, tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA), korelasyon ve regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin 

cinsiyetine, eğitim düzeyine ve çalıştığı okul kademesine göre etik liderlik ve örgüt sağlığı 

algıları anlamlı farklılık gösterirken, öğretmenlerin kıdem durumlarına göre etik liderlik ve 

örgüt sağlığı algıları anlamlı bir farklılık göstermemektedir. İlkokulda görev yapan 

öğretmenlerin etik liderlik ve örgüt sağlığı algıları ortaokul ve lise kademelerinde çalışan 

öğretmenlerden daha yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgularına göre 

örgüt sağlığı ile etik liderlik arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu ayrıca etik liderlik 

davranışlarının örgüt sağlığını %62 oranında yordamakta olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu 

bağlamda okul müdürlerinin etik liderlik davranışları arttıkça, okulun örgüt sağlığı da olumlu 

yönde artmaktadır. Dolayısıyla okullarda örgüt sağlığının yüksek olması için okul müdürlerinin 

yönetim sürecinde tercih ettiği etik davranışların önem arz ettiği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Etik, Liderlik, Etik Liderlik, Örgüt Sağlığı 
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OKUL MÜDÜRLERİNİN YIKICI LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖRGÜTSEL 

STRESE ETKİSİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özgenel 

 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, mustafa.ozgenel@izu.edu.tr    

 

Esra Mavi Canuylası, Yüksek Lisans Öğrencisi 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, esramavicanuylasi@gmail.com 

 

ÖZET 

Okullarda yönetici lider konumunda olan müdürler, okulda işleyen süreçlerin sorumlusu olan 

kimselerdir. Örgütsel stres, örgüt ortamındaki çeşitli durum ve olayların işgören tarafından stres 

kaynağı olarak algılanmasıyla başlamaktadır. Yıkıcı lider davranışlarını ele aldığımızda 

örgütsel stresi oluşturan faktörler ile güçlü bir bağı olduğu düşünülebilir. Bu araştırma, okul 

müdürlerinin yıkıcı liderlik davranışlarının öğretmenlerin örgütsel stres algılarına etkisi olup 

olmadığını ortaya koymayı amaçlayan bir çalışmadır. Bu amaçla, nicel araştırma 

yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2019-2020 eğitim 

öğretim yılında İstanbul ilinin Tuzla ilçesinde bulunan devlet okullarında çalışan 4235 

öğretmen oluşturmaktadır. Örneklem grubunu ise Tuzla ilçesinde bulunan ilkokul, ortaokul ve 

lise kademelerinde görev yapan öğretmenler arasından küme örnekleme yöntemi ile seçilen 450 

öğretmen oluşturmaktadır. Veriler, “Yıkıcı Liderlik Ölçeği” ve “Örgütsel Stres Ölçeği” 

yardımıyla toplanmıştır. Toplanan veriler t-testi, anova, korelasyon ve regresyon testleriyle 

analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda ortaokul ve lise kademelerinde görev yapan 

öğretmenler, okul müdürlerini ilkokul öğretmenlerine göre daha fazla yıkıcı lider olarak 

algılamıştır. Öğretmenlerin cinsiyetlerine, eğitim düzeylerine ve kıdemlerine göre yıkıcı 

liderlik algıları anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Lise öğretmenlerinin örgütsel stres 

algılarının ilkokul öğretmenlerine göre daha yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Çalışma 

yılına göre 5 yıl ve daha az kıdeme sahip olan öğretmenlerin örgütsel stres düzeyinin; 6-10, 11-

15, 16-20, 21 ve üzeri yıl çalışan öğretmenlerin örgütsel stres düzeylerine göre daha düşük 

olduğu görülmüştür. Okul müdürlerinin yıkıcı liderlik davranışları ile öğretmenlerin örgütsel 

stres algıları arasında orta düzeyde ve pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca okul 

müdürlerinin yıkıcı liderlik davranışları, örgütsel stresi %17 oranında yordamaktadır. Başka bir 

ifadeyle okul müdürlerinin yıkıcı liderlik davranışları, öğretmenlerin örgütsel stres algılarını 

olumlu yönde etkilemektedir. Bu bulgular sonucunda örgütsel stres düzeyinin okul türlerine 

göre farklılık göstermesinin sebepleri araştırılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Liderlik, Yıkıcı Liderlik, Örgütsel Stres. 
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TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİNE İLİŞKİN 

ALGILARIYLA DUYGUSAL ZEKÂ ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

İNCELENMESİ 

 

Tuğba DOĞAN, Yüksek Lisans Öğrencisi 

Ahi Evran Üniversitesi, tubaadogaan@hotmail.com 

 

 

ÖZET 

Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla istendik değişiklikler yaratma 

sürecidir. Tüm alanlarda olduğu gibi, eğitim bilimleri alanında da yeni yaklaşımlar ortaya 

atılmakta, bazı değerler ilgiyi yitirmekte ve yerlerini yenileri almaktadır. Bu sürecin eğitim-

öğretim süreciyle doğrudan ilgili olan zekâ kavramıdır.Son yıllarda çoklu zekâ kuramı ile 

birlikte duygusal zekâ kavramı hayatımıza girmiştir. Duygusal zekâ, kişinin kendisinin ve 

başkalarının duygularını gözlemlemeyi, onları ayırt edebilmeyi ve bu bilgiyi düşünce ve 

davranışlarına rehber olarak kullanabilmeyi içermektedir. Bu da öğrenme-öğretme sürecinde 

duygusal zekânın kullanımına ve geliştirilmesinin önemine dikkat çekmiştir. Özellikle 

öğretmenlerin sınıf içerisinde öğrencileriyle iletişiminde, sınıfı etkili bir biçimde 

yönetebilmesinde duygularını kullanması önem arz etmektedir. Öğretmenler sınıfta farklı roller 

üstlenirler ve bunların en önemlisi "sınıf yöneticisi" rolüdür. Duygusal zekâya sahip 

öğretmenlerin sınıf yönetiminde başarılı olduğu düşünülmektedir. Türkçe öğretmenlerinin de 

duygusal zekâ düzeylerinin yeterli olması ve sınıf yönetiminde kullanabilmesi gerekir. 

Duygusal zekâ düzeyleri yeterli olan Türkçe öğretmenleri, ana dili dersinin daha verimli 

geçmesini sağlayacaktır.Bu bilgiler ışığında Kırşehir ili evren olarak kabul edilip Kırşehir’deki 

Türkçe öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerine ilişkin algıları ile duygusal zekâ algıları 

arasındaki ilişkiyi tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmanın diğer amacı da Türkçe 

öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri ile duygusal zekâ algılarının demografik özelliklere 

göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gösterip göstermediğini ortaya çıkarmaktır. Araştırma, 

bu özellikleriyle ilişkisel tarama modelli bir çalışmadır. Öğretmenlerin sınıf yönetimi 

yeterliklerine ilişkin algılarını ölçmek için “Sınıf Yönetimi Becerileri Ölçeği” ve duygusal 

zekâlarına ilişkin algılarını belirlemek içinse  “Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği” kullanılacaktır. 

Elde edilen sonuçlar raporlanacak ve Türkçe öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri ve 

duygusal zekâ becerileri arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılacaktır.  
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İKİNCİ GÜN 1. PANEL ÖZETLERİ 

 

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN OKUL ÖNCESİ 

MATEMATİĞİNDE PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN İNCELENMESIa  

 

Burak Özdemir, Yüksek Lisans Öğrencisi 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, burakozdemir14@hotmail.com 

 

Dr. Öğr. Üyesi Elif Esra Arıkan 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, elif.arikan@izu.edu.tr 

 

 

ÖZET 

 

Pedagojik alan bilgisi; belirli bir konunun öğretilmesinde en kullanışlı gösterim yollarını, en 

güçlü analojileri, resimleri, örnekleri, açıklamaları ve gösteri deneylerini içermekte olan, ayrıca 

bir konunun başkaları tarafından daha anlaşılır olabilmesi için konu içeriğini gösterme ve 

formüle etme yolları şeklinde tanımlanmıştır. Okul öncesi dönem, matematik eğitiminin en 

temel yapıtaşıdır. Çünkü henüz okul öncesi dönemde bireyde matematik kavramına yönelik 

korku ve kaygı duyguları oluşmamıştır. Bu dönemde verilen matematik eğitiminin niteliği çok 

büyük önem taşımaktadır. Bu niteliği sağlamak, kuşkusuz erken matematik eğitimine ilişkin 

pedagojik alan bilgisine sahip öğretmenlerle mümkündür. Bu amaç doğrultusunda İstanbul ili 

Beylikdüzü ilçesinde görev yapmakta olan 75 okul öncesi öğretmeninin okul öncesi 

matematiğinde erken matematik eğitimine ilişkin pedagojik alan bilgileri incelenmiştir. 

Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli ile yapılmıştır. Veri 

toplama araçları araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ve okul öncesi 

öğretmenlerinin okul öncesi matematiğinde pedagojik alan bilgilerini ölçmek amacıyla Smith 

(1998) tarafından geliştirilen ve Aksu ve Kul (2017) tarafından Türkçeye uyarlanan “okul 

öncesi matematiğinde pedagojik alan bilgisi ölçeği” kullanılmıştır. Uyarlanan ölçeğin genelinin 

Cronbach Alfa değeri 0,71 olarak bulunmuştur. Okul öncesi öğretmenlerinin cinsiyet ve mezun 

oldukları lise türü (meslek lisesi veya değil) değişkenine göre pedagojik alan bilgisi testinden 

aldıkları puanların ortalamaları arasında anlamlı farklılık tespit edilirken, öğretmenlerin mezun 

oldukları lise alan türü ve lisans (örgün-açık) türüne göre anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Öğretmenleri, Pedagojik Alan Bilgisi, Matematik Eğitimi. 
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ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK 

YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ 
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   Dr. Öğr. Üyesi Elif Esra ARIKAN 

Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, elif.arikan@izu.edu.tr 

 

ÖZET 

Problem çözme becerisi 21. Yüzyıl bireylerinde aranan özellikler arasında en önemli beceri 

olarak görülmektedir. Matematik bilgilerinin zenginleştirilmesi ve yeni bilgilerin inşası ile 

yaşam standartlarının kaliteli hale gelmesi için problem çözme becerisinin matematik dersinde 

kazandırılması gerektiği birçok araştırmacı tarafından ifade edilmektedir. Problem çözme 

sürecinde yansıtıcı düşünme becerisi kullanılması, öğrencilerin bilinçli hareket etmelerini 

sağlar. Çünkü yansıtıcı düşünme becerisi ile mantık temelli hareket etme, sonuçları kontrol 

etme ve neyin neden yapıldığını bilme eylemleri gerçekleşir. Bilgiye dayalı ve birbirleriyle 

alakalı fikirlerin bir neden düzenine göre karar verme süreci yansıtıcı düşünmeyi temsil eder. 

Dewey yansıtıcı düşünmeyi 5 aşamada sıralamaktadır: öneriler, problem, hipotezler, nedenleme 

ve test etme. 

Bu araştırmanın amacı ortaokul 7. Sınıf öğrencilerinin problem çözmeye yönelik yansıtıcı 

düşünme becerisinin cinsiyet, karne notu, sınav notu, anne – baba eğitim durumu, okul türü ve 

oyun türü değişkenlerine göre farklılaşma olup olmadığını tespit etmek amaçlanmıştır. 

Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Bu çerçevede 

İstanbul Zeytinburnu İlçesinde bulunan 3 farklı ortaokulun (sosyo-ekonomik düzeylerine göre) 

7. Sınıf öğrencilerine tarama yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu ise 102 kız ve 77 erkek 

öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri Kızılkaya ve Aşkar (2009) tarafından 

geliştirilen problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme beceri ölçeği ve araştırmacı tarafından 

geliştirilen kişisel bilgi formu ile toplanmıştır. Ölçeklerden toplanan veriler aritmetik ortalama, 

t testi, varyans analizi ve scheffe testleri yapılarak elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır.  

Araştırmanın sonucuna göre problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme cinsiyet değişkeni 

bağlamında kız öğrenciler lehine anlamlı farklılaşma tespit edilmiştir. Problem çözmeye 

yönelik yansıtıcı düşünme beceri ölçeğine göre sınav notu, karne notu ve okul türü 

değişkenlerine göre ise alt boyutlarında anlamlı farklılaşmalar tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Ortaokul yedinci sınıf öğrencileri, yansıtıcı düşünme, problem çözmeye 

yönelik yansıtıcı düşünme becerisi. 
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ORTAOKUL FEN BİLİMLERİ DERSİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN 

ROBOTİK UYGULAMALARI: BİR META SENTEZ ÇALIŞMASI 

Medine Çelik, Yüksek Lisans Öğrencisi 

İzmir Demokrasi Üniversitesi, medineccelik@hotmail.com 

 

 

ÖZET 

 Öğrenme ve öğretme sürecinde çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanılması veya 

öğretim teknolojileri çerçevesinde tercih edilen etkinliklerle içeriğinin zenginleştirilmesi 

işlenilen dersin nitelik ve verimini arttırıcı bir özellik taşımaktadır. Fen bilimleri dersinde 

konunun uygunluğu göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen robotik uygulamaları 

öğrencilere süreç içerisinde etkin katılım imkanı tanımakta ve yaparak yaşayarak öğrenme 

olanağı sunmaktadır. Bu bağlamda, ortaokul fen bilimleri dersi kapsamında gerçekleştirilen 

robotik uygulamalarının araştırılması, içeriğinin saptanması, öğrenci hedef ve kazanımlarına 

yönelik etkilerinin belirlenmesi artan bir gereksinim olarak gözlenmektedir. Bu neden 

doğrultusunda, bu çalışma 2012-2019 seneleri aralığında ortaokul fen bilimleri dersi 

kapsamında gerçekleştirilen robotik uygulamalar konusuna ilişkin yürütülen araştırmaları esas 

alarak bir meta sentez çalışması yapmayı hedeflemiştir. Çalışma dahilinde YÖK tez, EBSCO, 

ERIC, Google Scholar ve ULAKBİM gibi veri tabanlarından ortaokul fen bilimleri dersi 

doğrultusunda gerçekleştirilen robotik uygulamaları ile ilgili yaklaşık 40 çalışmaya erişilmiştir. 

Ölçütler belirlenerek meta sentez kapsamında 27 çalışma ele alınmıştır. Dahil edilen 

çalışmaların içeriğini lisansüstü tezler, hakemli dergilerde basılmış makaleler ve bildiriler 

oluşturmaktadır. Meta sentezin içeriğini oluşturan çalışmalar araştırmanın amacı, yöntemi, 

örneklem grubu, veri toplama araç-gereçleri, veri analiz yöntemleri ve sonuç boyutunda tetkik 

edilmiştir. Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda araştırmaların tematik değerlendirilmesi 

yapılmıştır. Meta senteze dahil edilen araştırmalara ait araştırmanın yılı, başvurulan araştırma 

yöntemleri ve veri toplama araçlarını tasvir eden tablolar oluşturulmuştur. Gerçekleştirilen 

değerlendirme neticesinde ortaya çıkan temalar altında sonuçlar paylaşılmıştır. Bu çalışmanın 

ortaokul fen bilimleri dersi bağlamında gerçekleştirilen robotik uygulamalarının esas alındığı 

araştırmalara detaylı bir alan yazın taraması sunmak maksadıyla kılavuz olacağı 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Fen eğitimi, robotik, meta sentez 
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE 

YÖNELİK ALGILARININ METAFORLAR YOLUYLA İNCELENMESİ 

 

Murat Demir, Yüksek Lisans Öğrencisi 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, demir.murat@std.izu.edu.tr 

ÖZET 

Bu çalışma ile ortaokul öğrencilerinin imam hatip lisesi öğrencilerine yönelik metaforik 

algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim 

deseni kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 2018-2019 Öğretim Yılında İstanbul ili 

Küçükçekmece ilçesinde öğrenim gören 90 ortaokul öğrencisi oluşturmuştur. Öğrencilerin 

oluşturdukları metaforlar ve bu metaforları oluşturma nedenleri temel veri kaynağı olarak 

kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulardan ortaokul öğrencilerinin imam hatip lisesi 

öğrencilerini Ahlâklı, Akıllı, Bilgili, Dayanıklı, Dini Konularda Bilgili, Güzel ve Ahlâklı, 

Saygılı olmak üzere 7 kategoride algıladıkları görülmüştür. Herhangi bir kategoriye dâhil 

edilemeyen metaforlar ise Diğer kategorisinde belirtilmiştir. Öğrencilerin oluşturdukları 

metaforlar analiz edildiğinde 57 farklı metafor oluşturdukları görülmektedir. Öğrencilerin 

ürettikleri metaforlar Bilgili ve Dini Konularda Bilgili kategorilerinde yoğunlaşmıştır. 

Öğrenciler Bilgili kategorisinde 20, Dini Konularda Bilgili kategorisinde ise 19 metafor 

üretmişlerdir. En az metafor üretilen kategoriler ise 2’şer metaforla Akıllı ve Saygılı 

kategorileridir. En çok üretilen metaforlar ağaç, çiçek ve kitap metaforları olmuştur. Ağaç ve 

kitap metaforları daha çok bilgiyi temsil etmek için kullanılmıştır. Çiçek metaforu ise hem 

bilgiyi hem de güzel ve ahlâklı temsil etmek için kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre 

ortaokul öğrencilerinin imam hatip lisesi öğrencilerini hem genel konularda hem de dini 

konularda bilgi seviyesi yüksek öğrenciler olarak gördükleri gözlemlenmiştir. Ayrıca 

öğrencilerin imam hatip lisesi öğrencilerini daha çok karakter yönünden değerlendirdiklerini 

söyleyebiliriz.  

Anahtar Kelimeler: Ortaokul Öğrencileri, Metafor, İmam Hatip Lisesi Öğrencileri 
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ÖĞRENCİ KADEMELERİNİN OKUMAYA DAİR TUTUMLARIYLA 
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ÖZET 

Okuma, yaşamımızın önemli parçası olup kişiliğimizi biçimlendiren toplumla bağ kuran 

süreçlerden biridir. İnsanın küçük yaştan itibaren okumayı alışkanlık haline getirmesi kendini 

geliştirmesi açısından çok önemlidir. 

Bu çalışmanın amacı öğrenci sınıf seviyelerinin okuma alışkanlıklarına etki eden faktörleri ve 

okuma alışkanlığının akademik başarıya, düşünme becerileriyle olan ilişkisini belirlemektir. Bu 

amaçla şu sorulara da yanıt aranacaktır: Öğrencilerin okuma alışkanlıklarının aile eğitimi, geliri 

akademik başarıya ve düşünme becerileriyle anlamlı ilişkisi var mıdır? İncelenen tezlerin 

yılına, türüne,  danışman unvanına, cinsiyetine göre dağılımı nedir? İncelenen tezlerin yapıldığı 

bölge, il, üniversite, enstitü dağılımı nedir? İncelenen tezlerin araştırma deseni, örneklemi, veri 

toplama araçlarının dağılımı nasıldır? 

Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesiyle yapılmıştır. Araştırmanın 

amacına uygun olarak 2006-2016 yılları arasında YÖK Ulusal Tez Merkezi tabanında 

yayınlanmış olan 16 tez taranmış ve içerik analiziyle çözümlenmiştir.. 

Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlara göre Türkiye de gerçekleştirilen araştırmaların 

genellikle yüksek lisans düzeyinde yapıldığı,  çalışmalarının çoğunun İç Anadolu bölgesi il 

olarak Ankara’da yapıldığı, tezlerin tarama modelinde gerçekleştiği, tezlerin çoğunluğunda veri 

toplama araçlarından ölçek, anketin kullanıldığı, örneklem grubunun genellikle ilköğretim sınıf 

düzeylerinde gerçekleştiği görülmüştür. Okuma alışkanlığıyla akademik başarı, düşünme 

becerileri arasında anlamlı fark olduğu, okuma alışkanlığının aile eğitim düzeyi yükseldikçe 

arttığı görülmüştür. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı; öğrenci iletişim memnuniyetinin yordaycısı olarak okula bağlılık ve 

bazı değişkenlerin rolünü ortaya koymaktır. Bu sebeple araştırma ilişkisel tarama modelinde 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma 305 ortaokul öğrencisi üzerinde yapılmıştır. Katılımcıların 

144’ü (%47.8) kız, 161’i (52.8) erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Öğrencilerin 113’ü (%37) 

6.sınıf, 101’i (%33.1) 7.sınıf, 91’i (%29.8) 8.sınıf öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırmada 

Öğrenci İletişim Memnuniyeti ve Okula Bağlılık, ölçekleri kullanılmıştır. Ayrıca öğrencilerin 

demografik bilgilerini görmek amacıyla kişisel bilgi formu hazırlanmıştır. Verilerin analizi 

SPSS 22 istatistik programı kullanılarak yapılmıştır. Araştırmada testten elde edilen puanların 

normallik testi sonucuna göre; t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Ayrıca iki 

değişken arasındaki ilişkiyi görmek için Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı, 

bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni yordama düzeyini ortaya koymak amacıyla 

regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre genel başarı durumu yüksek 

öğrencilerin okul bağlılıklarının da yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrenci iletişim 

memnuniyeti ile okula bağlılık arasında pozitif yönde korelasyon bulunmaktadır. Öğrenci 

iletişim memnuniyetini en çok yordayan değişken okula bağlılıktır. Okula bağlılık öğrenci 

iletişim memnuniyetinde varyansın % 53’ünü açıklamaktadır. Araştırma verilerine göre öğrenci 

iletişim memnuniyetlerinin ve öğrencilerin okula bağlılıklarının yüksek olduğu görülmektedir. 

Araştırma verilerine göre öğrenci iletişim memnuniyetinde öğrencinin içsel bağlılığı, okul 

yönetimine bağlılık ve öğretmene bağlılık önemli yordayıcıdır. Öğrencilerin eğitim 

çalışmalarına başlamak için okula bağlılıklarını sağlamak birinci önceliğimiz olabilir. Bu 

bağlamda araştırma sonucuna bağlı olarak; öncelikle öğrencilerin akademik başarı düzeylerini 

yükseltmek için çalışmalar yapmak gerekir. 
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İKİNCİ GÜN 2. PANEL ÖZETLERİ 

 
ÖĞRETMEN ÖZERKLİĞİNİN, ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK  

DAVRANIŞINA ETKİSİ: MESLEKİ SAYGI ALGISININ ARACILIK ROLÜa  

 

Yavuz Bütün, Yüksek Lisans Öğrencisi 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, yavuzb196@gmail.com 

Dr. Demet Zafer Güneş 

 İstanbul Kültür Üniversitesi, demetzafer@gmail.com    

 

ÖZET 

Araştırmada; öğretmen özerkliğinin, örgütsel vatandaşlık davranışına etkisinde, mesleki benlik 

saygısının aracılık rolünü test edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada ayrıca öğretmenlerin; 

öğretmen özerkliği davranışlarının, örgütsel vatandaşlık düzeylerinin ve mesleki benlik saygı 

düzeylerinin kategorik değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığına 

bakılmıştır. Alan yazın incelendiğinde öğretmen özerkliği ve örgütsel vatandaşlık 

davranışlarının ilişiğinde mesleki benlik saygısının  aracılık rolünü test etmeye yönelik 

herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle literatüre bu yönüyle katkıda bulunacağı 

düşünülmektedir. Araştırma 2018-2019 eğitim öğretim yılında, İstanbul ili Bağcılar, 

Bahçelievler, Bakırköy ve Esenler ilçelerinde devlet ve vakıf okullarında görev yapmakta olan 

646 öğretmendir. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu, ”Öğretmen 

Özerkliği Ölçeği”, “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği” ve “Mesleki Benlik Saygısı 

Ölçeği” kullanılmıştır. Katılımcıların demografik özelliklerine göre dağılımların 

belirlenmesinde frekans ve yüzde analizi yapılmış olup ölçeklere katılım düzeylerinin 

belirlenmesinde ortalama ve standart sapma analizleri yapılmıştır.  Katılımcıların demografik 

özelliklere göre farklılıklarına bakılmasında verilerin dağılımın normal olması sonucu 2’li grup 

karşılaştırmasında bağımsız örneklem t-testi, 2’den fazla grup karşılaştırmasında tek yönlü 

anova testi uygulanmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesinde pearson 

korelasyon analizi uygulanmıştır. Aracılık etkisinin incelenmesinde ise regresyon analizi 

kullanılmıştır. Analiz sonucunda; öğretmen özerkliği alt boyutlarının, örgütsel  vatandaşlık 

davranışı alt boyutlarının ve mesleki benlik saygısı düzeylerinin sosyo-demografik özelliklere 

göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Aracılık etkisini ölçmeye yönelik analizlerde ise 

özerkliğin mesleki saygı üzerinde pozitif etkili olduğu ancak aracı değişken modele dahil 

edildiğinde özerkliğin, örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisinin azaldığı 

gözlemlenmiştir. Çalışmanın sonunda ise çalışmayla ilgili hem şimdiki duruma yönelik hem de 

gelecekte oluşabilecek durumlar için önerilerde bulunulmuştur. 
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ÖĞRETMEN YAKINLIK DAVRANIŞLARININ ÖĞRENCİLERİN OKULA 

BAĞLILIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ: LİSE VE ORTAOKUL KARŞILAŞTIRMASIa 
 

Bilal Habeş Açılan 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, bilalacilan1@gmail.com 

 

Dr. Mustafa Özgenel 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, mustafa.ozgenel@izu.edu.tr 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, öğretmen yakınlık davranışlarının lise ve ortaokul öğrencilerinin okula 

bağlılık düzeylerine etkisini karşılaştırmaktır. Araştırma nicel araştırma yöntemine ve ilişkisel 

tarama modeline uygun olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın evrenini, Beykoz ilçesinde kamu 

ortaokul ve liselerinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemi ise 615 

ortaokul ve 458 lise öğrencisi olmak üzere toplam 1073 öğrenciden oluşmaktadır. Veriler, 

“Okula Bağlılık Ölçeği” ve “Öğretmen Yakınlık Davranışları Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. 

Veriler t-testi, ANOVA, korelasyon ve regresyon analizleri yapılarak çözümlenmiştir. 

Bulgulara göre ortaokul öğrencilerinin öğretmen yakınlık davranışlarını algılama ve okula 

bağlılık düzeyleri, lise öğrencilerinin öğretmen yakınlık davranışlarını algılama ve okula 

bağlılık düzeylerinden anlamlı olarak daha yüksektir. Meslek lisesi ve Anadolu lisesi 

öğrencilerinin öğretmen yakınlık davranışa algıları ve okula bağlılık düzeyleri, imam hatip 

lisesi öğrencilerine göre daha yüksektir. Ortaokul ve lise öğrencilerinin algıladıkları öğretmen 

yakınlık davranışları ile öğrencilerin okula bağlılıkları arasında orta düzeyde ve pozitif yönde 

anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Ortaokul öğrencilerinin algıladıkları öğretmen yakınlık 

davranışları, öğrencilerin okula bağlılıklarını anlamlı bir şekilde yordamıştır. Ortaokul 

öğrencilerinin algıladıkları öğretmen yakınlık davranışları, öğrencilerin okula bağlılıklarındaki 

toplam varyansın yaklaşık %32’sini açıklamaktadır. Lise öğrencilerinin algıladıkları öğretmen 

yakınlık davranışları, öğrencilerin okula bağlılıklarını anlamlı bir şekilde yordamıştır. Lise 

öğrencilerinin algıladıkları öğretmen yakınlık davranışları, öğrencilerin okula bağlılıklarındaki 

toplam varyansın yaklaşık %18’ini açıklamaktadır. Araştırma sonucuna göre ortaokul 

öğrencilerinin algıladıkları öğretmen yakınlık davranışları, öğrencilerin okula bağlılıklarını lise 

öğrencilerine göre daha yüksek etkilemektedir.  
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ÖZET 

 

Daha verimli iş ortamları oluşturmak ve iş görenler ile liderler arasındaki bağı koruyabilmek, 

iş verimini arttırmak amacıyla ortaya çıkan liderlik stillerinden biri de öz liderliktir. Öz liderlik, 

birçok farklı isimle anılmıştır. Süper liderlik olarak da adlandırılan öz liderlik; kişinin veya 

başkalarının kendi kendine liderlik yapmalarına olanak tanıyarak onların kendi liderlik 

kavramlarını ortaya çıkarmalarını sağlamak olarak tanımlanır (Kör, 2015:65). Öz liderlik 

yaklaşımında asıl vurgulanmak istenen nokta, liderin takipçisini ya da öğreneni güçlendirmesi 

ve bunların içinde var olan kendi kendine liderlik etme enerjisini ortaya çıkarmaktır. (Manz ve 

Sims, 1991’den akt., Arlı, 2011).  

Ortak bir amacı ya da eylemi gerçekleştirmek ereğiyle bir araya gelmiş kurumların ya da 

kişilerin oluşturduğu birliğe örgüt denir (TDK, 2019). Okullar da bir ülkenin eğitim hedeflerini 

gerçekleştirmek amacıyla oluşturulan örgütlerdir. Bu örgütlerde eğitim öğretimin daha başarılı 

bir biçimde yürütülmesi için öğretmen ve yöneticilere büyük sorumluluklar düşer. Bu 

sorumluluğu profesyonel biçimde bir lider olarak yönetmek gereklidir. Bu profesyonellikle 

birlikte örgütteki umutsuzluk ve örgüte karşı olumsuz tutumlar da aşılmaya çalışılacaktır. 

Bireylerin örgüte karşı tutumları, örgüt içindeki sinizm ve örgüt iklimini olumsuz etkileyen 

unsurlar incelenmelidir. 

Sinizm, bireylerin örgüt ile ilgili öfke, kızgınlık, hayal kırıklığı, ümitsizlik gibi olumsuz bir 

anlayışa sahip olması şeklinde açıklanan bir kavramdır. Sinizm, en genel anlamıyla 

“diğerlerinden hoşlanmama ve diğerlerine güvenmeme” olarak tanımlanan bir davranıştır. 

Bireyin çalıştığı örgüt bireyin beklentisini karşılamakta başarısız ve yetersiz olursa bu durum 

bireyde hayal kırıklığına sebep olur, bu ve benzeri birçok nedenle örgütlerde sinizm ortaya 

çıkmaktadır (Ahmadi, 2014: 23). Dolayısıyla liderlerin örgüt işleyişini verimli ve doğru 

yönlendirmeleri örgütteki sinizmi önleyeceği düşünülmektedir. Bu nedenle liderlerin 

benimsedikleri liderlik anlayışları örgüt açısından önemlidir. Öğretmenler ve yöneticiler 

eğitim-öğretimin lideridirler. Örgüt içindeki liderlik davranışları örgütü başarıya ulaştırmada 

önemli bir yere sahip olabilir. Bireylerin kendilerini ve örgütlerini hedefe ve başarıya 

ulaştırmak için kullandıkları öz liderlik stilleri başarısızlıkların ve istenmeyen davranışların 

şekillendirilmesinde önemli bir rol oynayabilir (Arlı,2011:9). Bireyin çalıştığı örgüt bireyin 

beklentisini karşılamakta yetersiz olursa bu durum bireyde hayal kırıklığına sebep olabilir, bu 

benzeri birçok nedenle örgütlerde sinizm ortaya çıkabilir (Ahmadi, 2014: 23). Bu araştırmanın 

amacı öğretmenlerin öz liderlik stilleri ile örgütsel sinizm arasındaki ilişkiyi incelemektir. 

Araştırmanın evrenini İstanbul ilinin Anadolu yakasında bulunan ilkokul, ortaokul ve 

liselerinde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklem grubu ise yine aynı ilçede 

bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerinde görev yapan öğretmenler arasında rastgele seçim 

yöntemi ile 356 kişi oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, öz liderlik stillerini belirlemek 
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için Fidan  (2018) tarafından yenilenen Yenilenmiş Öz Liderlik Ölçeği (YÖLÖ); Örgütsel 

sinizm düzeyini belirlemek için ise, Oğuz, Akpolat tarafından geliştirilen (2018) öğretmenlere 

yönelik örgütsel sinizm ölçeği (ÖYÖSÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS 24 istatistik 

programı kullanılarak yapılmıştır. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel 

metotların (Ortalama, Standart Sapma, Medyan, Frekans, Oran, Minimum, Maksimum), yanı 

sıra ölçeklerin birbiri arasındaki ilişkiyi analiz etmek için Pearson korelasyon analizi kullanıldı. 

Normal dağılım gösteren 2 grup karşılaştırmalarında Student t testi, 3 ve üzeri grup 

karşılaştırmalarında One-Way Anova Testi kullanıldı. Gruplar arası farklılık olduğu 

durumlarda ise Bonferroni düzeltmesi tesit kullanıldı. Sinizm ve liderlik arasındaki ilişki 

düzeyini ölçmek için ise Pearson Correlation analizi kullanıldı 

Araştırma sonucu şu buğular elde edilmiştir: 

 Öz liderlik stilinde cinsiyete göre liderlik ölçeği boyutlarından hayal etme, 

ödüllendirme, fikir değerlendirme, gözlemleme, odaklanma ve genel liderlik düzeyleri 

istatistiksel olarak farklılık gösterir iken, kendi kendine konuşma, cezalandırma ve 

hatırlatıcı belirleme boyutları istatistiksel olarak farklılık göstermemektedir.  Kadınların 

hayal etme, ödüllendirme, fikir değerlendirme, gözlemleme, odaklanma ve gene liderlik 

seviyeleri erkeklere göre daha yüksek bulunmuştur. Göreve göre liderlik ölçeği 

boyutlarından gözlemleme ve odaklanma istatistiksel olarak farklılık gösterirken, hayal 

etme, ödüllendirme, fikir değerlendirme, kendi kendine konuşma, cezalandırma, 

hatırlatıcı belirleme ve genel liderlik seviyeleri istatistiksel olarak farklılık 

göstermemektedir. Yöneticilerin gözlemleme ve odaklanma seviyeleri, öğretmenlere 

daha yüksek bulunmuş. Kıdem yılı arttıkça hayal etme, fikir değerlendirme, 

gözlemleme ve odaklanma katılım artmaktadır. 

 Örgütsel sinizm erkeklerde daha yüksek iken  erkeklerin, kurumdan uzaklaşma, 

performans düşürme, okula karşı olumsuz ve genel sinizm boyutları kadınlardan yüksek 

bulunmuş, kadınların ise uygulamalara katılım düzeyleri erkeklere göre yüksek 

bulunmuştur. Genel olarak kıdem yılı arttıkça kurumdan uzaklaşma ve okula karşı 

olumsuz düşünme azalırken,  Uygulamalara katılım artmaktadır. Öğretmenlerin 

kurumdan uzaklaşma ve okula karşı olumsuz tutumları yöneticilere göre daha yüksek 

bulunmuş iken, uygulamalara katılım öğretmenlere göre yöneticilerde daha yüksek 

bulunmuştur. Gözlemleme ve odaklanma yöneticilerde daha yüksek bulunmuştur. 

Örgütsel sinizm örgüt türüne göre ilkokulda en düşük iken liderlik boyutları ise lisede 

daha düşük çıkmıştır. 

Yöneticilerde; sinizm ile liderlik arasında negatif yönlü %37,1 düzeyinde istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur.  

Öğretmenlerde; sinizm ile liderlik arasında negatif yönlü %12,7 düzeyinde istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Liderlik, Öz Liderlik Stili, Örgütsel Sinizm 
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ETKİSİ 
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ÖZET 

Liderlik stillerinin örgüt üzerindeki etkisi birçok araştırmanın konusu olmaktadır. Örgütün 

lidere verdiği tepkiler, örgüt-lider ilişkisinin araştırılmasında öne çıkmaktadır. Bu anlamda 

araştırmanın amacı paternalist liderlik davranışlarının örgütsel mutluluğa etkisini ortaya 

çıkarmaktır. Bu amaçla araştırma, tarama modellerinden ilişkisel tarama modeline göre 

yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini 2019-2020 eğitim öğretim yılında İstanbul ilinin Tuzla 

ilçesinde bulunan devlet okullarında çalışan 4235 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın 

örneklem grubunu ise İstanbul ilinin Tuzla ilçesinde bulunan ilkokul, ortaokul ve lise 

kadmelerinde görev yapan öğretmenler arasından küme örnekleme yöntemi ile seçilen 449 

öğretmen oluşturmaktadır.  Veriler, ‘’Paternalist Liderlik Ölçeği’’ “Örgütsel Mutluluk Ölçeği” 

yardımıyla toplanmıştır. Verilerin analizi SPSS istatistik programı kullanılarak yapılmıştır. 

Veriler, betimsel istatistik, ilişkisiz örneklemler için t-testi, tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA), korelasyon ve regresyon analizleri ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucuna göre 

okul müdürlerinin paternalist liderlik davranışları öğretmenlerin cinsiyetlerine, eğitim 

düzeylerine ve kıdemlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmüştür. Okul türüne 

göre ilkokul öğretmenleri, lise öğretmenlerine göre okul müdürlerinin daha fazla paternalist 

liderlik davranışları sergilediğini düşünmektedir. Öğretmenlerin örgütsel mutluluk algıları, 

cinsiyetlerine ve eğitim düzeylerine göre anlamlı farklılık göstermezken; ilkokul 

öğretmenlerinin örgütsel mutluluk algılarının ortaokul ve lise öğretmenlerine göre daha yüksek 

olduğu görülmüştür. Ortaokul öğretmenlerinin lise öğretmenlerine göre örgütsel mutluluk 

algılarının daha yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Kıdemlerine göre 5 yıl ve daha az 

çalışan öğretmenlerin, 6-10 yıl çalışan öğretmenlere göre örgütsel mutluluk algılarının daha 

yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Okul müdürlerinin paternalist liderlik 

davranışları ile öğretmenlerin örgütsel mutluluk algıları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki 

vardır. Ayrıca okul müdürlerinin paternalist liderlik davranışları, örgütsel mutluluğu %10 

oranında yordamaktadır. Başka bir ifadeyle okul müdürlerinin paternalist liderlik davranışları, 

okul mutluluğunu olumlu yönde etkilemektedir. Araştırmada paternalist liderliğin örgütsel 

mutlulukla ilişkisi irdelendiğinden literatüre katkı yapması beklenmektedir. Çalışmada elde 

edilen bulgular sonucunda, okul kademeleri arasındaki örgütsel mutluluk algı düzeylerinin 

farklılaşma nedenleriyle ilgili araştırmalar yapılabilir.  

Anahtar Kelimeler: Liderlik, Paternalist Liderlik, Örgütsel Mutluluk.  
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, yöneticilerin öz yeterliği ile öğretmen örgütsel mutluluğu arasındaki 

ilişkinin incelenmesidir. Literatür incelendiğinde yönetici öz yeterliği ile öğretmen örgütsel 

mutluluğu arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmaya rastlanmamıştır. Okul müdürlerinin sahip 

oldukları genel öz yeterlik düzeylerinin eğitim öğretim sürecinin etkinliği ve okul başarısı 

açısından önemli olduğu düşünüldüğünden bu çalışmanın alanda önemli boşluğu dolduracağı 

öngörülmektedir. Araştırmanın evrenini Yalova ilinin devlet okullarında görev yapan 3422 

öğretmen, örneklem grubunu ise Yalova ilinin ilkokul, ortaokul ve liselerde çalışan öğretmenler 

arasından rastgele örneklem yöntemi ile seçilmiş 363 öğretmen oluşturmaktadır. Veriler, Demo 

ve Paschoal (2013) tarafından geliştirilen, Arslan ve Polat (2017) tarafından Türkçeye 

uyarlanan “Örgütsel Mutluluk Ölçeği” ile Sherer ve arkadaşları (1982) tarafından geliştirilen, 

Yıldırım ve İlhan (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan “Genel  Öz-yeterlik Ölçeği” 

yardımıyla toplanmıştır. Verilerin analizi SPSS 24 istatistik programı kullanılarak yapılmıştır. 

Veriler betimsel istatistik, ilişkisiz örneklemler için t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

ve korelâsyon analiz teknikleri yardımıyla çözümlenmiştir. Araştırma sonucuna göre kadın ve 

erkek öğretmenlerin örgütsel mutluluk düzeylerinde anlamlı farklılık olmadığı, erkek 

öğretmenlerin kadın öğretmenlere göre yöneticilerinin öz yeterliliklerini daha yüksek algıladığı 

ve örgütsel mutluluk düzeyinin kıdem yılına göre anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür. 

Kıdemlerine göre 11-15 yıl çalışan öğretmenlerin, olumlu duygular, potansiyelin 

gerçekleştirilmesi ve genel mutluluk düzeyleri, 21 yıl ve üzeri çalışan öğretmenlere göre düşük 

bulunmuştur. Okul müdürlerinin genel öz yeterliği ile öğretmenlerin örgütsel mutlulukları 

arasında pozitif yönlü %59,7 (r=0,597; p=0,001; p<0,01)  düzeyinde anlamlı ilişki olduğu 

görülmektedir. Çalışmada elde edilen bulgular sonucunda öğretmenlerin cinsiyete göre 

algılanan yönetici öz yeterliği algı düzeylerinin farklılaşma nedenleriyle ilgili araştırma 

yapılabilir. 
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ÖZET 

Yükseköğretimde uluslararasılaşma, öğrenci ve akademisyen hareketliliği ile birlikte 

yükseköğretim alanına giren tüm uluslararası faaliyet ve iş birliklerini kapsamaktadır. 

Uluslararasılaşma tanımlaması bağlamında şekillenen bu kavram dolaylı veya doğrudan bir 

şekilde etkide bulunduğu diğer ilişki alanları açısından da büyük bir önem taşımaktadır. Dünya 

ölçeğinde yaşanan bu hareketliliğin sadece yükseköğretimi etkilemediği, aynı zamanda ev 

sahibi ülkelere akademik, ekonomik, politik, sosyal ve kültürel kazanımlarının da olduğu 

gözlemlenmektedir.  Bu önemi dolayısıyla uluslararası öğrenciler ile ev sahibi ülkeler 

arasındaki ilişki, “yumuşak güç” bağlamında ele alınmakta ve ülkelerin dış politikalarının 

belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Uluslararası yükseköğretim öğrencilerinin ev 

sahibi ülkelere sağladığı bu kazanımlardan hareketle; araştırmanın amacı “uluslararası 

yükseköğretim öğrencilerinin Türkiye’yi tercih nedenleri ile beklentilerinin karşılanma 

düzeyini incelemektir.” Çalışma, araştırmanın amacına hizmet edecek şekilde nitel araştırma 

desenlerinden durum çalışması deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu (20-30 

öğrenci)  Türkiye’deki özel ve devlet üniveristelerinde eğitim almakta olan uluslararası 

öğrenciler oluşturacaktır. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örneklem yöntemlerinden 

maksismum çeşitlilik yöntemine göre belirlenecektir. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış 

mülakat tekniği kullanılarak birebir görüşmelerle toplanacak ve içerik analizi yöntemi ile analiz 

edilecektir. Araştırmanın bulguları ile uluslararası öğrencilerin Türkiye’deki üniversiteleri 

tercih nedenleri, beklentileri ve memnuniyetleri tespit edilmeye çalışılacaktır. Türkiye’nin 

yükseköğretimde uluslararasılaşma alanında elde ettiği kazanımları belirlemek amacıyla bu 

öğrencilerin; Türkiye’ye gelmeden önce ve geldikten sonra Türkiye hakkındaki düşüncelerinde 

bir değişiklik olup olmadığı, Türkiye’deki yükseköğretim deneyimlerinin kendilerine ve 

ülkelerine sağladığı katkılar, Türkiye’deki üniversiteleri başkalarına tavsiye etme konusunda 

ne düşündükleri, Türkiye’de yaşadıkları sorunların neler olduğu da  tespit edilmeye 

çalışılacaktır. Elde edilen bulgular doğrultusunda Türkiye için çıkarımlar yapılmaya çalışılacak 

ve önerilerde bulunulacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Uluslararasılaşma, öğrenci hareketliliği, Yükseköğretim  
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ABSTRACT 

With the paradigm shift from teacher-centered to learner-centered approaches, promoting 

learner autonomy (LA) has been essential in English Language Teaching field due to its benefits 

such as increasing motivation and making learning personalized. The bulk of related literature 

shows that while there has been extensive research about characteristics of autonomous 

learners, the teacher aspect of the issue is rather under-explored. Creating autonomous learners, 

however, is difficult without teachers’ support because they can provide their students with 

required skills and set a learning environment to practice how to share the responsibility of 

learning. Therefore, building on Borg and Al-Busaidi’s (2012) research, this study aims to 

investigate what LA means to language teachers and how they claim to promote it, as well as 

revealing some barriers against developing autonomy. The data were collected through a 

questionnaire with four sections. First section addresses teacher views on autonomy; second 

section asks teachers about desirability and feasibility of the term; section three is consisted of 

open ended questions about teacher practices and students’ level of autonomy while last section 

asks for background information. The questionnaire was administered to all fifteen female, 

eleven male English Preparatory School teachers in İstanbul Sabahattin University in the first 

semester of 2019-2020 academic year. The data were analyzed using percentage analysis for 

the quantitative part and thematic content analysis for the qualitative.  The results indicate that 

teachers overall have a positive stance towards learner autonomy and adopt various strategies 

to promote it. On the other hand, they stated that despite being a desirable objective creating 

autonomous learners can be unfeasible due to constraints such as lack of motivation or teacher 

dependence.    

 

Keywords: Learner Autonomy, Teachers’ Belief, ELT 
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ABSTRACT 

In the context of higher education in Turkey, university students are expected to have a good 

English grammar in their departments and to be able to write articles, reports and projects in 

this language. Despite having been taught in primary and secondary schools, there are still 

grammatical errors in students’ writings viewed in the higher learning institutions. This study 

aims to investigate the written subject-verb agreement errors made by the students of 

preparatory classes at a foundation university. In the data collection, a qualitative research 

method was utilized. The error analysis technique was implemented to find the errors made by 

the students in terms of inflecting verbs in the simple present tense and to investigate the error 

types besides the error sources. Twenty preparatory school students participated in this 

descriptive study. The data were obtained from subject-verb agreement errors in students' 

sentences and then short interviews were held to investigate the reasons for the errors. The 

findings showed that students’ subject-verb agreement errors are misformation, omission, and 

addition and encountered from linguistic categorization perspective, the errors are in the form 

of improper use of singular/plural nouns placed as the subject, inappropriate use of verbs, and 

improper use of nominal sentences. The research reveals that when students are taught the 

present-tense, they experience problems in using the correct patterns of subject-verb agreement, 

and this problem occurs because of grammatical differences between the mother tongue and 

the language learned and teachers' improper use of the structures. 

Keywords: Grammar, Subject-Verb Agreement, EFL Learners, The Writing Skill 
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ABSTRACT 

Mindset is the belief of whether people's abilities can be improved or not. It has been an 

essential phenomenon in education, and the value of this concept cannot be ignored in teachers' 

educational career. Teachers' mindset plays a pivotal role in learner achievement and building 

up self-esteem. On the other hand, there has not been much research done to examine teachers' 

mindset and teacher efficacy in instructional strategies. Thus, this study aims to investigate the 

relationship between in-service teachers' mindset types and their efficacy in instructional 

strategies. 130 EFL instructors who are teaching at the English Preparatory Program from state 

and foundation universities, which are located in Turkey, participated in this research. Teachers' 

Self-Efficacy Scale (TSES) and Teachers' Mindset Instrument (TMI) were used as data 

collection tools. TSES and TMS were found the most trustable and valid tools to measure the 

teachers' instructional strategies and their mindset. The reliability of the Teacher Mindset 

Instrument was measured as (a = 0.79). The reliability of Teachers' Self-Efficacy Scale was 

measured as (a= 0.86) for efficacy in instructional strategies. Pearson Correlation Analysis and 

Regression Analysis was conducted to reveal the relationship between teachers' mindset and 

teacher efficacy in instructional strategies. The results of the study indicate that there is a 

significant difference between teachers who have a growth mindset and a fixed mindset in terms 

of using instructional strategies. The teacher efficacy in the instructional strategies is more 

powerful when the teachers adopt growth mindsets. Researching these two concepts might 

contribute to teachers’ success in the future. Also, this study can shed light on the teacher 

development programs that universities will offer to their teachers. 

Keywords: Mindset, Self-efficacy Beliefs, English Language Teaching 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to examine the motivational levels of the students in the 

preparatory schools of state and foundation universities in Turkey according to some 

variables. As research design, descriptive research was selected from quantitative research 

models. In order to determine the population and sample of the study, convenience sampling 

method was used. The participants of the study were chosen from the preparatory schools 

of 6 different state and foundation universities in Turkey. 189 students of these preparatory 

schools participated in this study. For data collection, a foreign language learning 

motivation questionnaire adapted and administrated. The questionnaire of the study was 

adapted from Degang (2010) who had previously prepared the original version by adapting 

Gardner’s (1985) Attitude and Motivation Test Battery (AMTB) and Liu’s (2005) language 

learning motivation questionnaire. The adapted questionnaire contained two parts. The first 

part included the demographic information of the participants whereas the second part was 

utilized to determine the motivational level of students by offering a scale with 20 items. 

To determine the motivational levels of the students, the arithmetic means for both 

instrumental and integrative subscales were divided by the number of items each subscale 

contained. The variables such as type of university, gender, age and type of faculty were 

used to examine the motivational levels of the students. The results of the study indicated 

that some variables made statistically significant differences between instrumental and 

integrative motivation of the students. On the other hand, some variables did not make any 

significant difference on the motivational levels of the students.   The findings also 

demonstrated that the motivational levels of the students in the preparatory schools of state 

and foundation universities were different.  

Keywords: Motivation, integrative motivation, instrumental motivation 
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ABSTRACT 

This article examines if digital stories affect word acquisition of English language learners at 

the English preparatory school level. To realize this aim, preparatory school students at the 

Yeni Yüzyıl University with A2 language proficiency were included in an experimental study. 

This study came about as a result of our curiosity of the impact of digital reading practices on 

the vocabulary learning of students, because word knowledge impacts overall language 

development considerably. A pre and post-test design was used to inquire how digital stories 

affect the vocabulary acquisition of English Language learners. Digital stories are read from 

the screen with the practice of various comprehension and discussion activities. Students could 

also reach these stories outside of the classroom if they choose to read and practice more. This 

research aims to gather information about the use of digital stories in language classes and its 

impact on vocabulary learning. We would like to compare the results of the traditional reading 

group with the experimental group who will receive digital story reading application in addition 

to the traditional story reading from their course book. This knowledge will contribute to the 

literature of vocabulary learning in English language teaching. Also, the results can initiate 

various technology based inquiries as it relates to the L2 vocabulary development and reading 

performance. Depending on the results of this study we will be able to inquire further studies 

including different age groups and different language learning contexts with creative 

Information and Communication Technology (ICT) reading applications.  

Keywords: Vocabulary Learning, Digital short story, Second Language Learning 
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ABSTRACT 

Formative assessment has become a vital piece of language classes in recent years. More 

student-centered and contextualized teaching have become to occur because of consistent 

development in teaching world (Harlen & James, 1997). Formative assessment affects the 

students’ success positively providing a meaningful learning environment (Brown, 2004). In 

accordance with these, formative assessment and teachers’ perceptions about FA have gained 

significance (Shepard, 2000).  Thus, in this study, it is aimed to find out EFL instructors’ 

attitudes, intentions and practices regarding FA in the English Preparatory Schools of the 

universities in Istanbul, Turkey. With this aim in mind, a descriptive study is carried out using 

a quantitative research method. An internationally approved questionnaire named “Teachers' 

Conceptions and Practices of Formative Assessment” is used which were prepared and 

executed by Yan and Cheng (2015). The participants of this study are 142 EFL instructors 

having different backgrounds (age, gender, teaching experience, professional experience, type 

of university, field of BA study, working conditions of teachers). This research aims to gather 

data whether the attitudes, intentions and practices of EFL instructors show any differences in 

line with the independent variables stated above. In addition to this, correlations among the sub 

dimensions of the scale have been investigated for the purpose of this research. In data analysis 

procedures, Mann Whitney U and Kruskall Wallis Tests are used by the researcher. Since FA 

is a noteworthy framework in education, the discoveries will improve professionals’ academic 

applications. Instructors have an incredible job in directly applying FA, so the data from this 

examination will significantly contribute to the literature and education world. Depending on 

the results of this study, the merits and deficits of FA application can be detected. Consequently, 

some suggestions can be offered to improve instructors’ understanding, perceptions and 

practices on FA and for further studies. 

 

Keywords: Formative Assessment, Summative Assessment, EFL Instructors, Attitudes, 

Intentions, Practices 
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İLK GÜN 1. PANEL ÖZETLERİ 
 

ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ BİREYLERİN DUYGUSAL ZEKA 

ÖZELLİKLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİa 

 

Abdullah Tunç, Yüksek Lisans Öğrencisi 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, tunc.abdullah@std.izu.edu.tr 

 

Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz 

İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi, edeniz@yildiz.edu.tr 

 

 

ÖZET 

Günümüzde internete ulaşmak ve internet kullanmak oldukça basittir. Bununla beraber 

bilinçsiz kullanım da artmaktadır. Bilinçsiz ve aşırı kullanım son yıllarda bağımlılık olarak 

tanımlanmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucu özellikle 12-18 aralığındaki yaş grubu, 

bağımlılık noktasında en riskli grup olarak belirlenmiştir. Günümüzde teknoloji ve internet 

çoğunlukla sosyalleşme ve iletişim kurma amacıyla kullanılmaktadır. Duygusal zeka, bireylerin 

iletişim kurabilme ve potansiyel enerjiyi karşı tarafa aktarabilme yetisini etkileyen önemli bir 

etkendir. Bu araştırmada ergenlerde duygusal zeka düzeyinin, teknoloji kullanımı ilişkisi 

incelenmiştir. Çalışma grubu, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, İstanbul’un Büyükçekmece 

ilçesinde, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı farklı türlerdeki devlet liselerinde öğrenim gören 

11.sınıf ve 12.sınıf kademesinde 308 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama 

araçları olarak; demografik bilgi formu, Duygusal Zeka Özelliği Ölçeği (TEIQue-Sf) Kısa 

Formu ve Young İnternet Bağımlılığı Kısa Formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ergenlik 

dönemindeki bireylerin İnternet Bağımlılığı ile Duygusal Zeka düzeyleri arasında negatif yönlü 

anlamlı ilişki bulunmuştur. Duygusal zekânın alt boyutlarından öz kontrol, duygusallık ve 

sosyallik ile teknoloji bağımlılığı düzeyi arasında negatif yönlü anlamlı ilişki bulunmuş, fakat 

duygusal zeka düzeyinin iyi oluş boyutu ile anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Yapılan analizler 

sonucunda duygusal zeka düzeyinin teknoloji bağımlılığının %.09’unu açıkladığı 

anlaşılmaktadır [t=-5.43; p=.000]. Duygusal zekadaki 1 birimlik artış, teknoloji bağımlılığını 

.21 birim azaltmaktadır. Modele yönelik denklem aşağıda sunulmuştur. Teknoloji Bağımlılığı 

= 3.27 + [Duygusal Zekâ*(-.21)]. Araştırma içerisinde duygusal zeka düzeyinin; aile gelir 

durumu, öğrencinin başarı ortalamaları ve çocuk sırası gibi demografik bilgilerle anlamlı 

ilişkileri olduğu bulunmuştur. İnternet bağımlılığı ile sosyal ağlarda geçilen süre, anlık 

mesajlaşma uygulamalarında geçirilen süre ve günlük toplam internette geçiren süre arasında 

anlamlı ilişkiler bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Duygusal Zeka, İnternet Bağımlılığı, Ergenlik. 
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 ÖZET  

Bu araştırmanın temel amacı; bilgisayar oyunu oynama düzeyi ile akran zorbalığı arasındaki 

ilişkiyi ortaya koymaktır. İlişkisel tarama modeli niteliğinde olan araştırmanın örneklemini; 

İstanbul ili, Beylikdüzü ilçesinde bulunan ilkokul ve ortaokulda öğrenim gören 3.,4. ve 

5.sınıflar olmak üzere toplam 247 öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcıların %44,5’ini (n=110) 

kızlar, %55,5’ini (n=137) erkekler oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilerin bilgisayar oyunu 

oynamaya ilişkin durumları ile demografik diğer bilgileri elde etmek amacıyla araştırmacılar 

tarafından hazırlanan “ Kişisel Bilgi Formu”; “Çocuklar İçin Bilgisayar Oyunu Bağımlılığı 

Ölçeği” ve “Akran Zorbalığı Çocuk Formu Ölçeği” kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizi, 

“SPSS 24” paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada iki değişken arasındaki ilişkiyi 

ortaya koymak amacıyla parametrik istatistiksel tekniklerden Pearson-kolerasyon katsayısı, t- 

testi, Anova, Ki-kare, Frekans, Yüzde,  Aritmetik Ortalama, Standart Sapma analizleri 

yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre; öğrencilerin bilgisayar oyunu oynama düzeyi arttıkça, 

akran zorbalığı gösterme eğiliminde pozitif yönde anlamlı düzeyde artış olduğu görülmüştür. 

Araştırma sonuçlarına göre erkek öğrencilerin bilgisayar oyunu oynama düzeyleri puanları, kız 

öğrencilere göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Ayrıca bilgisayar oyunu oynama düzeyi 

puanları öğrencilerin algılanan başarı düzeyleri durumlarına göre anlamlı farklılıklar 

göstermektedir. 1 saat bilgisayar oyunu oynayan öğrencilerin, 2-3 saat ve 4 saat ve üstü 

oynayanlara göre algılanan başarı düzeylerinde pozitif yönde anlamlı farklılıklar 

göstermektedir. Öğrencilerin bilgisayar oyunu oynama düzeyleri ile akran zorbalığı arasındaki 

ilişkiye dair elde edilen bulgular literatür doğrultusunda tartışılmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Akran Zorbalığı, Bağımlılık, Bilgisayar Oyunu Bağımlılığı.
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 ÖZET  

Günümüzde İnsan hayatının vazgeçilmez alışkanlığı haline gelen sosyal medya kullanımının, 

yaşamımızı birçok açıdan olumlu veya olumsuz etkilediği bilinmekle birlikte tutum ve 

davranışlarımızla olan ilişkisinin araştırılması önem arz etmektedir. Bu Araştırmanın temel 

amacı, ergenlik dönemindeki lise öğrencilerinin sosyal medya kullanımına bağlı olarak 

geliştirdikleri tutum ile derse katılım, ders çalışmaya motive olma ve saldırganlık düzeyleri 

arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmada genel tarama modelinin alt türü olan ilişkisel 

tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, İstanbul ilinin Beylikdüzü 

ilçesindeki Anadolu Lisesinden ve farklı sınıf düzeylerdeki öğrencilerden örnekleme yolu ile 

seçilmiştir. Araştırmaya katılan toplam 220 lise öğrencinin 135’i kız (%61.4) ve 85’i (%38.6) 

erkektir.  Çalışmada yer alan öğrenciler, sosyal medyayı paylaşımda bulunma (53 kişi %23.1) 

ve iletişim-sohbet (167 kişi %75.9) amacıyla kullanmışlardır. Bu araştırmada veri toplama aracı 

olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu”; “Sosyal Medya Tutum 

Ölçeği”; “ Derse Katılım Ölçeği” ; “Ders Çalışmaya Motive Olma Ölçeği” ve “Buss-Perry 

Saldırganlık Ölçeği” kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizi, “SPSS 24” paket programı ile 

gerçekleştirilmiştir. Çalışma bulgularına göre, sosyal medya tutumlarını; saldırganlık eğilimi 

ve derse katılım anlamlı bir şekilde açıklarken; ders çalışmaya motive olma anlamlı bir şekilde 

açıklamamaktadır (R = 0.373; R2 = 0.139; F = 6.914). Çalışmada Sosyal medya tutumlarını en 

yüksek saldırganlık eğilimin açıkladığı bulunmuştur (Beta =0.336; t = 5.061); bunu derse 

katılım izlemektedir (Beta =0.192; t = 2.418). Sonuç olarak, ergenlerin saldırganlık eğilimleri 

arttıkça sosyal medyaya yönelik tutumları da daha olumlu olmaktadır. İlginç olarak derse 

katılım düzeyleri arttıkça sosyal medya tutumları da olumlu olmaktadır. Bulgular literatür 

doğrultusunda tartışılmıştır.  
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                                                                   ÖZET 

Çocukluktan ergenliğe geçiş dönemlerinde bireylerin ruhsal ve fiziksel değişimlerinin yanında 

bazı çevresel ve ailesel durumlar, bireylerin yaşam doyumu ve duygu farkındalıklarında 

birtakım önemli etkiler yaratmaktadır. Kimi ergen bireyler gelecek ve şimdiki yaşamlarına karşı 

olumlu duygu ve düşüncelere sahipken kimileri ise duygu karmaşıklığıyla, kendi iç dünyaları 

ve sorunlarıyla baş başa kalmaktadır.  Bu araştırmada öğrencilerin iyimserlik ve duygu 

farkındalıklarının yaşam doyumlarına etkileri incelenecektir. Bu çalışmada 129 kız ve 124 

erkek olmak üzere toplamda 253 Ortaöğrenim öğrencisi araştırmanın örneklemini 

oluşturmaktadır. Örneklemi oluşturan öğrencilere ilk bölümde demografik özellikleri 

belirleyen sorular yöneltilmiştir. İkinci bölümde öğrencilerin yaşam doyumunu ölçmek üzere, 

Diener, Emmons, Larsen ve Griffin (1985) tarafından geliştirilen yaşam doyumu ölçeği 

kullanılmıştır. Üçüncü bölümde öğrencilerin iyimserlik durumlarını belirleyici Balcı ve Yılmaz 

(2002), tarafından üniversite öğrencilerinin iyimserlik düzeylerini belirlemek için geliştirilen 

ölçek ortaöğretim öğrencilerine uyarlanarak hazırlanmıştır. Son bölümde ise duygu farkındalığı 

ölçeği (Rieffe vd, 2006) kullanılmıştır. Araştırmaya ait veriler AMOS 23 ve SPSS 23 paket 

programı yardımıyla hazırlanmıştır. İlgili araştırmanın sonuçları bildiride ayrıntılı olarak 

açıklanarak sunulacaktır.  
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                                                                   ÖZET 

Çocukluktan ergenliğe geçiş dönemlerinde bireylerin ruhsal ve fiziksel değişimlerinin yanında 

bazı çevresel ve ailesel durumlar, bireylerin yaşam doyumu ve duygu farkındalıklarında 

birtakım önemli etkiler yaratmaktadır. Kimi ergen bireyler gelecek ve şimdiki yaşamlarına karşı 

olumlu duygu ve düşüncelere sahipken kimileri ise duygu karmaşıklığıyla, kendi iç dünyaları 

ve sorunlarıyla baş başa kalmaktadır.  Bu araştırmada öğrencilerin iyimserlik ve duygu 

farkındalıklarının yaşam doyumlarına etkileri incelenecektir. Bu çalışmada 129 kız ve 124 

erkek olmak üzere toplamda 253 Ortaöğrenim öğrencisi araştırmanın örneklemini 

oluşturmaktadır. Örneklemi oluşturan öğrencilere ilk bölümde demografik özellikleri 

belirleyen sorular yöneltilmiştir. İkinci bölümde öğrencilerin yaşam doyumunu ölçmek üzere, 

Diener, Emmons, Larsen ve Griffin (1985) tarafından geliştirilen yaşam doyumu ölçeği 

kullanılmıştır. Üçüncü bölümde öğrencilerin iyimserlik durumlarını belirleyici Balcı ve Yılmaz 

(2002), tarafından üniversite öğrencilerinin iyimserlik düzeylerini belirlemek için geliştirilen 

ölçek ortaöğretim öğrencilerine uyarlanarak hazırlanmıştır. Son bölümde ise duygu farkındalığı 

ölçeği (Rieffe vd, 2006) kullanılmıştır. Araştırmaya ait veriler AMOS 23 ve SPSS 23 paket 

programı yardımıyla hazırlanmıştır. İlgili araştırmanın sonuçları bildiride ayrıntılı olarak 

açıklanarak sunulacaktır.  
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ÖZET 

İnternet, birbiriyle tüm dünya üzerinde yayılmış bilgisayar ağlarının birleşiminden oluşan 

devasa bir bilgisayar ağıdır ve günümüz teknolojisinde herkesin hayatında bulunmaktadır. 

Kullanımı açısından öğrencilere akademik olarak faydalı veya zararlı olduğuna dair günümüzde 

tartışma konusu olmaktadır. Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin akademik erteleme 

davranışlarının; internet bağımlılığı ile ilişkisinin incelenmesidir.  Araştırmanın çalışma 

grubunu, İstanbul ili Küçükçekmece ilçesine bağlı, Toki Halkalı Anadolu İmam Hatip 

Lisesi’nde her kademeden seçilen 142 kız öğrenci ve 123 erkek öğrenci olmak üzere toplam 

265 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veriler için Akademik Erteleme Ölçeği, 

İnternet Bağımlılığı Ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS 26 

istatistik programı kullanılarak yapılmıştır. Verilerin istatistiksel analizi için Pearson 

Momentler Çarpımı Korelasyonu, Çoklu Regresyon, Anova, T-testi kullanılmıştır. Araştırma 

sonuçlarına göre akademik erteleme ve internet bağımlılığı, öğrencilerin geçen yıl başarı 

ortalamaları alt boyutu üzerinde anlamlı bir açıklayıcı olduğu görülmektedir. Araştırmaya 

ilişkin Anova sonuçlarında, akademik erteleme düzeyi öğrencilerin sınıf düzeyine göre anlamlı 

farklılıklar göstermemekte fakat internette harcanan süre ve internet kullanım sıklığı açısından 

anlamlı bir farklılık göstermektedir. Öğrencilerin internet kullanımı arttıkça akademik erteleme 

davranışlarında azalma görülmektedir. Orta derecede olan başarı ortalamalarına sahip lise 

öğrencilerinin ise ders çalışmayı alışkanlık haline getirme ve erteleme eğilimlerinin orta 

düzeyde olduğu görülmüştir. Araştırma verilerine göre erkek öğrencilerin internet bağımlılığı 

algıları, kız öğrencilere oranla daha yüksek görülmekte olup kız öğrencilerin akademik 

erteleme oranının erkek öğrencilere göre daha az olduğu görülmüştür. Bu araştırmadan elde 

edilen bulguların internet bağımlılığı ve akademik erteleme davranışı konusundaki alanyazına 

katkı sağlayacağı ve araştırmacılara yol göstereceği umulmaktadır.  
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ÖZET 

Marka bağımlılığının bireyler üzerindeki etkisi biçok araştırmanın konusu olmaktadır. Marka 

bağımlılığının kişiden kişiye göre değişmesi marka bağımılığının kişisel özellikler ile ilişkisinin 

araştırılmasını gerekli kılmaktadır. Bu anlamda araştırmanın amacı beliren yetişkinlerin marka 

bağımlılık düzeylerini belirlemek, kişisel özellikleri ile marka bağımlılıkları arasındaki ilişkiyi 

incelemektir. Araştırma betimsel ve ilişkisel tarama modelinde hazırlanmıştır. Araştırmanın 

çalışma evreni, İstanbul Avrupa Yakasında ikamet eden, 18-25 yaş aralığında olan beliren 

yetişkinlerden oluşmuştur. Tesadüfi olarak seçilen 1000 beliren yetişkinden örneklem grubu 

oluşturulmuştur. Araştırmaya katılan beliren yetişkinlerden 588’i kadın ve 412’si erkektir. 

Araştırmada iki ayrı veri toplama aracı kullanılmıştır. Bunlardan bir tanesi beliren yetişkinlerin 

kişisel özelliklerinin bulunduğu kişisel bilgi formudur. İkinci veri toplama aracı ise 

katılımcıların marka bağımlılıklarını  değerlendirmek amacıyla Azize Şahin tarafından 

oluşturulan “Marka Sadakati Ölçeği” dir. Analizlerin yapılmasında SPSS paket programı 

kullanılmıştır. Kulllanılan ölçeğin Kolmogorov Smirnov testi ile normallik varsayımını 
karşılamadığı bulunmuştur ve nonparametrik analiz teknikleri uygulanmıştır. Araştırma 

sorularına cevap bulabilmek amacıyla verilerin çözümlenmesi aşamasında ikili ortalamalar 

arasındaki farkın anlamlılığı için Mann Whitney U testi, ikiden fazla ortalamalar arasındaki 

farkın anlamlılığı için Kruskal Wallis testinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda beliren 

yetişkinlerin marka bağımlılıklarının orta düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Erkek beliren 

yetişkinlerin marka bağımlılığı kadınlardan yüksek bulunmuştur. Ayrıca yüksek gelir düzeyine 

sahip olan bireylerin ve yüksek kilolu bireylerin marka bağımlılığının fazla olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Araştırmada bireylerin marka bağımlılık düzeylerinin beden memnuniyetine, 

özgüven düzeylerine, geçmişe yönelik algılarına ve arkadaş sayılarına göre anlamlı farklılık 

göstermediği sonucuna ulaşılmışır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre erkeklerin ve yüksek 

kilolu bireylerin marka bağımlılığı düzeylerinin daha fazla olmasının sebeplerini araştıran 

çalışmalar yapılabilir. Çalışma farklı şehirlerde ve farklı yaş grupları ile tekrarlanabilir. 

Anahtar Kelimeler: Beliren Yetişkin, Marka, Marka Bağımlılığı. 
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İLK GÜN 2. PANEL ÖZETLERİ 

GELİŞİMSEL YETERSİZLİĞE SAHİP ÇOCUKLU ve NORMAL GELİŞİM 

GÖSTEREN ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLERİN AİLE YAŞAM KALİTESİ 

ALGILARININ İNCELENMESİa  

 

Hande Karaduman, Yüksek Lisans Öğrencisi 

İstanbul Ticaret Üniversitesi, psk.handekaraduman@gmail.com    

Doç. Dr. Hanifi Parlar 

 İstanbul Ticaret Üniversitesi, hparlar@ticaret.edu.tr    

 

ÖZET 

Araştırmanın amacı, normal gelişen çocuklu anne-babalar ile gelişimsel yetersizliğe sahip 

çocuklu anne-babaların aile yaşam kalitelerini incelemektir. Veri setini, İstanbul ilinde yaşayan 

gelişimsel yetersizliğe sahip çocuklu 223 anne-baba ve çocuğu normal gelişen 68 anne-baba 

olmak üzere toplamda 291 anne-baba doldurmuştur. Veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi 

Formu ve Beach Center Aile Yaşam Kalitesi Ölçeğinin orijinal ve normal gelişen çocuklu 

ailelere uyarlanmış formu kullanılmıştır. Çalışmanın bulguları gelişimsel yetersizliğe sahip 

çocuklu anne-babaların aile yaşam kalitesi algılarının normal gelişen çocuklu anne-babalardan 

daha düşük olduğunu göstermektedir. Örneklem grupları ölçeğin alt boyutlarında (aile 

etkileşimi, ebeveynlik, duygusal yeterlilik, fiziksel/finansal/materyal yeterliliği) 

karşılaştırıldığında; gelişimsel yetersizlik gösteren çocukların anneleri ebeveynlik ve duygusal 

yeterlik boyutlarında normal gelişen çocuk annelerinden daha düşük, aile etkileşimi boyutunda 

ise daha yüksek puanlar almışlardır. Gelişimsel yetersizlik gösteren çocukların babaları ise 

yalnızca ebeveynlik boyutunda normal gelişen çocuk babalarından daha düşük, aile etkileşimi 

boyutunda ise daha yüksek puanlar almışlardır. Farklı tanı grupları (zihinsel yetersizlik, otizm 

spektrum bozukluğu, Down sendromu, özgül öğrenme güçlüğü ve serebral palsi) ele 

alındığında, otizm ve Down sendromlu çocuklu anne-babaların yaşam kalitesi algıları normal 

gelişen çocuklu anne-babalara göre anlamlı derecede düşük bulunmuştur. Zihinsel yetersizliğe 

sahip çocuklu babaların yaşam kalitesi algılarının normal gelişen çocuklu babalara kıyasla 

anlamlı derecede düşük olduğu bulunmuşken, annelerde bir farka rastlanmamıştır. Diğer tanı 

grupları ile ise anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Gelişimsel yetersizliğe sahip çocuklu anne-

babaların ve normal gelişen çocuklu anne-babaların aile yaşam kalitesi ölçeği toplam 

puanlarında demografik değişkenler (sosyoekonomik düzey, eğitim düzeyi, eşten alınan destek, 

alınan desteğin türü, çocuk sayısı, çalışma durumu) açısından anlamlı olarak farklılaşma olup 

olmadığına bakılmıştır. Bu değişkenlerden ise yalnızca gelişimsel yetersizliğe sahip çocuklu 

anne ile normal gelişen çocuklu anne olma durumu ve annelerin eğitim düzeyi birlikte ele 

alındığında aile yaşam kalitesi puanları üzerinde bir etki olduğu gözükmektedir. Diğer 

değişkenlerin anlamlı bir etkisi bulunamamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Aile Yaşam Kalitesi, Gelişimsel Yetersizlik, Gelişimsel Yetersizliğe 

Sahip Çocuklu Anne-Babalar, Normal Gelişen Çocuklu Anne-Babalar 

 

                 
a Bu çalışma, Hande Karaduman’ın Doç. Dr. Hanifi Parlar danışmanlığında yürütülen yüksek lisans tezinden 

üretilmiştir. 
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BİLİŞSEL ESNEKLİK İLE DUYGUSAL ZEKA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

İNCELENMESİ 

 

Hatice Selman, Yüksek Lisans Öğrencisi 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, selman.hatice@std.izu.edu.tr 

 

 

ÖZET 

Bilişsel fonksiyonlar ve duyguların arasındaki ilişki ruh sağlığı araştırmalarında ön plana çıkan 

konulardan birisi olmuştur. Bilişsel esneklik, bireyin çeşitli durumlara uyum sağlama 

yeteneğine sahip olması ve her durum için var olan alternatifleri fark etmesi anlamına gelir. 

Duygusal zekâ ise sosyal zekanın bir alt kümesi olarak bireyin kendisinin ve başkasının 

duygularını anlama, ayırt etme ve yönlendirmesini içeren zihinsel bir beceridir. Buradan yola 

çıkılarak duygusal zekanın bilişsel esnekliğin önemli bir yordayıcısı olduğu düşünülmektedir. 

Bu araştırmanın ana amacı; lise öğrencilerinin bilişsel esneklikleri ile duygusal zekâ, duygusal 

anlama, duygusal kolaylaştırma ve duygusal düzenlemeleri ile ilgili ilişkileri ortaya koymaktır. 

Araştırmanın katılımcılarını İstanbul Başakşehir Celalettin Ökten Kız Anadolu İmam-Hatip 

lisesindeki 286 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada Duygusal Zekâ Ölçeği, Bilişsel Esneklik 

Ölçeği ile öğrencilerin demografik özellikleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla 

hazırlanan bir anket uygulanmıştır. İlişki analizinde “Pearson Korelasyon Katsayısı” ve 

regresyon analizinde “Çoklu Regresyon Analizi” kullanılmıştır. Araştırmadaki verilerin 

analizinde çoklu regresyon analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre 

bilişsel esneklik ve duygusal zekâ arasında anlamlı, güçlü ve pozitif bir ilişki bulunmaktadır. 

Regresyon analizi sonuçlarına göre, duygusal zekanın tüm alt boyutlarının bilişsel esneklik 

üzerinde anlamlı birer açıklayıcı olduğu belirlenmiştir. Duygusal zekanın alt boyutları olan 

duygusal anlamanın %24, duygusal kolaylaştırmanın %17, duygusal düzenlemenin %24 

oranında bilişsel esnekliği açıkladığı tespit edilmiştir. Bu bilgiler ışığında, ergenlerin bilişsel 

esnekliklerini artırmaya yönelik yapılması planlanan rehberlik ve psikolojik danışma 

hizmetlerinde duygusal zekayı artıracak etkinliklere yer verilmesinin önemine vurgu yapılarak 

tartışılmış ve bu konuda sonradan yapılacak araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Bilişsel Esneklik, Duygusal Zekâ, Ergenlik 
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COVİD-19 SALGINININ PSİKOSOSYAL ETKİLERİ: LİSE ÖĞRENCİLERİ 

ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Musa Gürel 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, musa.gurel@hotmail.com 

 

ÖZET 

Koronavirüs salgını küresel anlamda biyolojik etkileri kadar psikolojik ve davranışsal sorunlara 

da sebep olmaktadır. Toplum sağlığını korumak için uygulanan bu zorunlu izolasyon 

sürecinden etkilenen lise çağındaki gençlerde bazı olumsuz ruhsal sonuçlar yaşanabilmektedir. 

Bu çalışma ile kamu yararına çalışan bir vakfın gençlere yönelik oluşturduğu eğitim 

programlarına dahil olan lise seviyesindeki öğrencilerin Covid-19 salgın süreci ile birlikte 

yaşadıkları psikososyal durumların farklılık gösterip göstermediğini incelenmesi 

amaçlanmıştır. Çalışmanın evrenini 2019-2020 yılı eğitim-öğretim döneminde İstanbul’da 

ikamet eden çeşitli okullarda okuyan 170 liseli öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklem 

gurubunu ise İstanbul’da bir vakfın sunduğu eğitim hizmetlerinden faydalanan lise 

seviyesindeki erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Covid-19 salgınının psikososyal etkilerini ve 

demografik bilgileri içeren sorulardan oluşturulan anket formu google form üzerinden 

oluşturulmuş ve bağlantısı  sosyal medya platformlarında öğrencilere gönderilmiştir. Verilerin 

analizi SPSS 20 istatistik programı kullanılarak yapılmıştır. Verilerin analizinde; betimsel 

istatistik ve ki-kare (Chi-square) testleri kullanılmıştır.  Araştırma sonucuna göre öğrencilerin 

birçoğu pandeminin etkilerini hissetmiştir. Aile gelir durumu ile virüs kapma korkusu 

yaşayanlar arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Salgın sürecinde STK’ların yaptığı 

online eğitim/faaliyetlere katılan öğrencilerin yalnızlık, kendini değersiz, çaresiz ve 

hapsedilmiş hissetme duyguları arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Ölüm korkusu ile 

sürekli virüs kapma korkusu arasında anlamlı ilişki gözlenmiştir. Katılımcıların %68,2’sinin 

uyku düzenin bozulduğu, telefon ,sosyal medya,bilgisayar kullanımının ise büyük oranda arttığı 

görülmüştür. Öğrencilerin genelinin okul derslerine vakit ayırmadığını,  diğer taraftan aile 

ilişkilerinde, hobilere vakit ayırmada, kitap okumada artış söz konusu olduğu gözlemlenmiştir. 

Sosyal anlamda öğrencilerin %72,3 arkadaşlığın ve sosyal ilişkilerin çok değerli olduğunu 

anlamaya başladığını belirtmişlerdir. Katılımcılar korku,kaygı ve endişe gibi duygu 

durumlarını kontrol edebildiğini ifade etmişlerdir. Genel olarak katılımcıların sosyo-

demografik profilleri ile salgın sürecinin etkileri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı ortaya 

çıkmıştır. Öğrenciler evde olmanın can sıkıntısı ve mahkumiyeti ile birlikte açık havaya 

mahrum olmaya bağlı olarak ani duygu ve davranış değişimleri yaşadıklarını bildirmişlerdir. 

Salgın sürecinin daha kontrollü ve etkisinin daha az hissedilmesi adına lise çağındaki 

öğrencilere yönelik sosyal destek programlarının arttırılması önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Koronavirüs (Covid-19), Psikososyal, Salgın. 
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ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERINDE DUYGUSAL ZEKANIN AFFETME ÜZERINE 

ETKISI a  

Oğuzhan Kılıç 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, ogzhnklc52@gmail.com 

 

Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz 

 Yıldız Teknik Üniversitesi, edeniz@yildiz.edu.tr 

 

ÖZET 

Duygusal zeka, duyguları kontrol etme, yeniden yapılandırabilme ve bunları düzenleyebilme 

gibi özellikleri barındırmaktadır. Duygusal zekası yüksek olan bireyler olumsuz duyguları 

düşünme ve bunlara yoğunlaşma gibi davranışların aksine, onları olumlu duygularla değiştirme 

ve yönetebilme becerilerine sahip olurlar. Affetme düzeyi yüksek olan kişiler, olumlu 

duygulara odaklanma, empati yapma, affetmeye odaklanma gibi pozitif duyguları kullanırlar. 

Bu sebepten dolayı duygusal zekası yüksek olan bireylerin affetme duygusunu kullanma 

özellikleri de yüksektir. Bu amaçla 2019-2020 eğitim öğretim yılında İstanbul ili, 

Küçükçekmece ilçesinde bulunan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde öğrenimine 

devam eden 354 üniversite öğrencisi rastgele örneklem yolu ile seçilmiştir. Veriler “Duygusal 

Zeka Özelliği Ölçeği (TEIQue-SF) Kısa Formu”, “Affedicilik Ölçeği” ve kişisel bilgi formu 

kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizi SPSS 22 istatistik programı kullanılarak yapılmıştır. 

Verilerin analizinde betimsel istatistik, t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), ve ilişkide 

değişkenin etkisini incelemek için regresyon analizi yapılmıştır. Araştırma sonucuna göre 

duygusal zeka ekonomik duruma, baba eğitim durumuna, anne eğitim durumuna ve sınıf 

değişkenine göre anlamlı fark göstermezken cinsiyete, devam eden öğrenime, yaşa ve okunulan 

fakülteye göre anlamlı fark gösterdiği tespit edilmiştir. Yüksek lisans veya doktora eğitimine 

devam eden üniversite öğrencilerinin affetme puanları lisans eğitimine devam edenlere göre 

daha yüksek bulunmuştur. Genel duygusal zeka ile affetme arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamazken, duygusal zekanın sosyallik alt boyutu ile affetme arasında negatif yönlü anlamlı 

ilişki, duygusallık alt boyu ile affetme arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Duygusal Zeka, Affetme, Üniversite Öğrencileri 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN NARSİSİZM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

 

Nurefşan Ekuklu 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, nurefsanekuklu@gmail.com 

 

ÖZET 

Bu araştırmanın temel amacı üniversite öğrencilerinin narsisizm düzeylerinin incelenmesidir. 

Araştırma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında İstanbul Sabahattin Zaim 

Üniversitesi’nde lisans eğitimi görmekte olan üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. 

Araştırmanın örneklemini ise araştırma grubundan tesadüfi yolla seçilen 700 lisans öğrencisi 

oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak uygulanan anket formunda Kişisel Bilgi Formu ve 

Narsistik Kişilik Envanteri yer almaktadır. Elde edilen veriler SPSS paket programı 

kullanılarak analiz edilmiştir. Kulllanılan ölçeğin Kolmogorov Smirnov testi ile normallik 

varsayımını karşılamadığı bulunmuştur bu sebeple nonparametrik analiz teknikleri 

uygulanmıştır. Verilerin analizinde ikili ortalamalar arasındaki farkın anlamlılığı için Mann 

Whitney U testi, ikiden fazla ortalamalar arasındaki farkın anlamlılığı için Kruskal Wallis testi 

kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre erkeklerin narsisizm ölçeği 

puanlarının kadınlardan yüksek olduğu görülmektedir. Bununla birlikte bireylerin narsisizm 

düzeyleri kilo durumuna, yemek alışkanlığına, beden algısına, arkadaş sayısına ve özgüvenine 

göre anlamlı farklılık göstermektedir. Yüksek kilo düzeyine sahip olan bireylerin orta kilo 

düzeyine sahip olanlara göre, orta düzeyde yemek yiyen bireylerin az yemek yiyenlere göre, 

bedeninden memnun olmayan bireylerin memnun olanlara göre, arkadaş sayısı çok olan 

bireylerin arkadaş sayısı orta düzeyde olan bireylere göre, özgüveni yüksek olan bireylerin 

özgüveni düşük olan bireylere göre daha fazla narsisizme sahip oldukları görülmüştür. 

Bireylerin narsisizm düzeyleri uyku kalitesi ve geçmiş yaşantılarına göre anlamlı farklılık bir 

göstermemektedir. Araştırmada elde edilen bulgular sonucunda, narsisizmin alt boyutlarından 

biri olan göz önünde olma arzusunun anne babalarda görülen ihmalkâr tutumla ilişkisi olduğu 

sonuçlarından hareketle, anne babanın tutumlarının çocuk üzerindeki, narsisizmin 

boyutlarından olan kırılgan ve büyüklenmeci yönündeki etkisini inceleyen araştırmaların 

artırılmasının fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Bireylerin karakter oluşumu küçük yaşlarda 

başladığı için ebeveynlerin narsistik kişilik oluşumunu engellemek adına çocuk yetiştirme 

hususunda ihmalkâr davranıştan uzak, onların düşüncelerini önemseyen, sevgisini hissettiren 

tutum geliştirmeleri gerekmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Narsisizm, Özgüven, Arkadaş 
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OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ SERBEST ZAMAN DOYUMU İLE 

BİLİŞSEL ESNEKLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

 

Ramazan Mert Öge, Yüksek Lisans Öğrencisi 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, oge.ramazan@std.izu.edu.tr 

 

Dr. Öğr. Üyesi Esra Töre 

 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, esra.tore@izu.edu.tr    

 

ÖZET 

Bireyin herhangi bir olaya, duruma yönelik yaklaşımını veya düşünme biçimini ortaya çıkan 

yeni duruma adapte edebilme yeteneğini ifade eden bilişsel esneklik kavramı ve bireyin 

yaşamını idame ettirebilmek adına gerçekleştirdiği çalışma faaliyetlerinin ve temel insani 

gereksinimlerinin dışında kalan zamanda sağladığı tatmini ifade eden serbest zaman doyumu 

kavramı bu çalışmanın temel kavramlarını oluşturmaktadır. Bu iki kavram arasında ilişki olup 

olmadığını varsa da ilişkinin derecesini açıklamak amacıyla nicel araştırma yöntemi ile 

yürütülen bu çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma 2019-2020 eğitim-

öğretim yılında İstanbul ilinde yer alan devlet okullarında yürütülmüştür. Araştırmanın 

örneklemini Milli Eğitim Bakanlığı’nda çalışmakta olan kolayda örnekleme yöntemi aracılığı 

ile ulaşılan 157 kadın 146 erkek toplamda 303 okul psikolojik danışmanı oluşturmaktadır. 

Araştırma nicel araştırma düzenine göre tasarlanmış olup veri toplama aracı olarak anket 

tekniğinden yararlanılmıştır. Okul psikolojik danışmanlarının serbest zaman doyumunu ölçmek 

için “Serbest Zaman Doyum Ölçeği”, bilişsel esnekliklerini ölçmek için ise “Bilişsel Esneklik 

Envanteri” aracılığı ile veri toplanmıştır. Verilerin analizi SPSS 23 istatistik programı 

kullanılarak yapılmıştır. Toplanan verilerin güvenilirlik değerleri (Cronbach’s Alfa katsayıları), 

Faktör analizi, normallik ve homojenlik (Levene Test) değerleri incelendikten sonra ”Bağımsız 

Örneklem T-testi”, “Tek Faktörlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA)“,”Çok Değişkenli 

Varyans Analizi (MANOVA)” ve “Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi”nden 

yararlanılmıştır. Araştırma sonucuna göre bilişsel esnekliğin cinsiyet, medeni durum, yaş ve 

eğitim düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmüştür. Serbest zaman doyumu da 

cinsiyet, medeni durum, yaş ve eğitim düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 

Bilişsel esneklik ile serbest zaman doyumu arasında ise istatistiksel olarak pozitif yönde, 

anlamlı bir ilişki vardır. Araştırmada bilişsel esneklik ile serbest zaman doyumu arasındaki 

ilişki incelendiğinden, araştırmanın literatüre katkı sağlaması beklenmektedir. Araştırma 

bulgularına göre, farklı bağımsız değişkenler kullanılarak veya örneklem kapsamı 

genişletilerek kullanılan bağımsız değişkenlere göre serbest zaman doyumu ve bilişsel 

esneklikteki farklılaşmanın incelendiği araştırmalar yapılabilir.  
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE  PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK VE YAŞAM 

DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİSİ 

Senanur ARIKAN, Yüksek Lisans Öğrencisi 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Senanur.cevik97@gmail.com 

 

Dr Halime EKER 

 

ÖZET 

Üniversite öğrencilerinin, üniversite yaşamlarına başlamalarıyla birlikte, bu yaşamlarına uyum 

sağlama aşamasında sosyal, kültürel, ekonomik anlamda bazı değişimler yaşadığı 

bilinmektedir. Yaşamlarındaki bu değişimler öğrencileri zorlayıcı boyutta olabilmektedir. Bu 

noktada oluşan değişimlere ayak uydurma, olası sorunlarla baş edebilme gücünün ve yaşamdan 

aldıkları doyumun ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple bu çalışmada; üniversite 

öğrencilerinin psikolojik dayanıklılıkları ile yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi 

ve bu kavramların çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma 

ilişkisel tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemi İstanbul Kültür 

Üniversitesi’nde öğrenim gören 150 kadın 100 erkek olmak üzere toplam 250 öğrenciden 

oluşmaktadır. Araştırmada Yaşam Doyumu Ölçeği ve Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği 

kullanılmıştır. İki değişken ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığı için t testi, ikiden fazla 

değişken ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığı için tek yönlü varyans analizi ve iki ölçeğe 

verilen puanlar arasındaki ilişkinin yordanması için korelasyon analizi kullanılmıştır. Ölçeklere 

verilen puanların analizi sonucunda Psikolojik dayanıklılık ile yaşam doyumu arasında pozitif 

yönlü anlamlı bir ilişkinin olduğu söylenilebilmektedir. Araştırma  süresince; ulusal ve uluslar 

arası literatürde bulunan çeşitli makale, tez, bildiriler incelenmiş, çalışmanın içeriğine uygun 

bulunan noktalardan yararlanılmıştır. Bu bağlamda üniversite öğrencilerinin psikolojik 

dayanıklılıklarını ve yaşam doyumlarını arttırmak adına kullanılabilecekleri öneri ve 

yöntemlere yer verilmiştir. Araştırma sonuçlarının, benzer araştırmalara katkı sağlayabileceği 

değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Psikolojik dayanıklılık, üniversite öğrencileri, yaşam doyumu 
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ERGENLERDE DUYGUSAL ÖZ YETERLIK İLE ÜÇ BOYUTLU BAĞLANMA 

ARASINDAKI İLIŞKININ BAZI DEĞIŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESI 

Harun İsmail İncekara, Yüksek Lisans Öğrencisi 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, incekara.harun@std.izu.edu.tr 

 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın temel amacı; ergenlerin bağlanma stilleri ve duygusal öz yeterlik düzeyleri 

arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırmanın evreni İstanbul ili Zeytinburnu ilçe sınırları 

içindeki alt, orta ve üst sosyoekonomik düzeyden seçkisiz olarak belirlenen 9 liseyi kapsamakta 

ve 250 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma da ergenlerin bağlanma stillerini belirlemek 

amacıyla Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri, duygusal öz yeterliklerini tespit etmek amacıyla ise 

Duygusal Öz Yeterlik Ölçeği kullanılmıştır. Çalışma da ergenlerin güvenli bağlanma 

düzeylerinin duygusal öz yeterliklerini (duyguları anlama, algılama, düzenleme ve duyguları 

düşünceye destekleyici olarak kullanma) yordayacağı öngörülmüştür. Araştırma sonucuna göre 

anne-babası birlikte olan ergenlerin güvenli bağlanma biçimine sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Araştırma bulgularına göre ergenlerin duygularını anladığı ve algıladığı fakat bunları 

düşünceye dönüştüremedikleri görülmüştür. Çalışmanın bir diğer sonucu ise fiziksel ya da sözel 

şiddet gören ergenlerin duygularını algılamada sorun yaşadıkları görülmüştür. Tahmin edilenin 

aksine anne eğitim düzeyi arttıkça ergenlerde güvenli bağlanma yerine kaçınan bağlanma 

stiline sahip oldukları tespit edilmiştir. Sonuç olarak ergenlerin bağlanma stillerini etkileyen 

tek unsurun duygusal öz yeterlik düzeyleri olmadığı aynı zaman da anne-baba tutumu, anne-

babanın sağ olup olmaması ve anne-baba eğitim düzeyi gibi faktörlerin etkili olabileceği 

söylenebilir. 
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İLK GÜN 1. PANEL ÖZETLERİ 

SALGIN VE KARANTİNA SÜRECİNDE YENİ BİR EDEBÎ MAHFİL: SOSYAL 

MEDYA 

Ali Altun, Yüksek Lisans Öğrencisi 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, alialtun-19@hotmail.com 

 

ÖZET 

İçinde bulunduğumuz süreçte günlük hayat, alışkanlıklar, sosyal ve kültürel etkinlikler de 

farklılık göstermiştir. Toplumda oluşan bu farklılıklar, edebiyat ve edebî kültürü de etkilemiştir. 

İçinde bulunduğumuz süreçte günlük hayat, alışkanlıklar, sosyal ve kültürel etkinlikler de 

farklılık göstermiştir. Toplumda oluşan bu farklılıklar, edebiyat ve edebî kültürü de etkilemiştir. 

Çeşitli etkiler sonucunda, sosyal medya platformları yeni bir edebî mahfil olarak kullanılmaya 

başlandı diyebiliriz. Geçmişte de sosyal medya üzerinden çeşitli kültür, sanat, fikir yazıları 

yayımlanmış bulunmaktadır. Fakat bu süreçte durum biraz farklıdır. İnsanların rutin olarak 

takip ettikleri programlar, oturumlar, söyleşiler, konferanslar salgın hastalık dolayısıyla 

yapılamadı. Bu engel sonucunda ilk olarak konuşmacı çerçevesinde programlar yapılmaya 

başlandı. Daha sonra bu çember genişlemeye başladı. Konuşmacı ve yönetici formatındaki 

programlara katılımcılar da dijital ortamlarda dahil oldu. Canlı yayınlar, sesli ve görüntülü 

toplantılar, konferanslar, şöyleşiler hatta kongre programları talepler doğrultusunda dijital 

ortamlarda yapılarak yaygınlaştı. Bu programlar gerek sosyal medya platformlarındaki 

hesaplarda canlı olarak yayınlandı gerekse kayıt altına alınıp daha sonra izlenmeye açık hale 

getirildi. Erişim ve etkileşim kolaylığı dolayısıyla kısa zamanda birçok organizasyon ve 

program yapıldı. Bu talep artışının nedenleri ise zaman, mekan, ulaşım, araç-gereç maliyet ve 

gerekliliklerinin en aza inmesi gibi etkenlerdir. Dijitalleşme süreci, edebî geleneğin ve alışılmış 

düzenin dışında oluşan yeniliklerdendir. Çalışmamda, bu yenilik ve değişimin kültür, sanat, 

edebiyat ve toplum üzerindeki olumlu ve olumsuz yönleri, sosyal medyanın kitle iletişim 

araçları arasındaki yeri, önemi ve etki alanı,  sosyal medyanın ve dijital ortamların faydalı hale 

getirilmesi, sosyal medyanın çeşitli faaliyetler ile kısa sürede çok sayıda insana ulaşma ve etki 

etme gücü, dijitalleşme sürecinde yeni kavramların dile, kültüre, geleneğe ve edebiyata 

yansımaları, dijitalleşme nedeniyle edebî, tarihî, kültürel, sosyal alanlarda yeni bir bellek 

oluşumu ve salgın sürecinde sosyal medyanın yeni bir edebî mahfil olması konuları yer 

almaktadır. 
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THE NAVOI PEDAGOGICAL PERSPECTIVE  

 

Azimjon Davronov 

TashSUULL 

 

ABSTRACT 

 

This article is based on the pedagogical views of the great poet and encyclopedist Alisher 

Nava’i, whose views are still relevant and useful today. Therefore, we will continue to apply to 

Nava’i’s thoughts and his versatile work helps us to grasp new meanings each time. 

Keywords: Uzbek language, Nava’i, pedagogy, higher education, literature. 
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ANALITIK FOLKLOR VE ONUN LENGÜAPOETİK ÖZELLIKLERI  

 

Aziza AHMEDOVA, Doktora Öğrencisi 

Özbekistan Bilimler Akademisi, axm.aziza@mail.ru 

 

Danışman: Doç.Dr. Marufjon YULDASHEV 

 

 

ÖZET 

Makale Abdulhamid Sulaymon oglu Çolpan’ın "Gece ve Gündüz" romanında kullanılan 

analitik folklorun sanatsal-estetik ve lengüapoetik özellikleri ile ilgilidir. Ayrıca çalışmada 

folklor kavramının çalışma düzeyi ve sınıflandırılması incelenmiştir. Folklorun edebî metindeki 

görevi açısından analiz edilmiş ve analitik folklorun edebî eserde uygulanması açıklanmıştır. 

Analitik folklor çalışmanın sanatsal dokusu, öncü fikri ile organik olarak birleştirilememesi 

acısından karakterize edilira. Analitik folklor, temel olarak motivasyonel ve giriş kelimeler gibi 

sözdizimsel ilişkileri ifade etme yollarına benzer. Sonuçta, motivasyonel ve giriş kelimeler 

cümle yapısında diğer kelimelerle ile sözdizimsel bir bağlantı kuramaz, ama konuşmanın çok 

önemli bir unsurudurb. Bize göre, analitik folkloru temelde motivasyonel ve giriş kelimelere 

benzetmek tam olarak doğru değil. Hatta sözdizimsel tutum açısından bile doğru sayılmaz. 

Çünkü folklorizm doğada ergonomiktir. Onlar metinin belirli bir kısmı veya çalışmanın tamamı 

ile bir bütün olarak oluşuyorlar. Bunu giriş kelimesi veya motivasyonel kelimeler gibi 

bağlantıya benzetmek doğru değildir. Mesela, bir giriş kelime veya motıvasyonel kelime 

kullanılmazsa bile sözdizimsel bir struktur anlamı değişmez. Ancak analitik folkloru bir edebî 

eserinden çıkarırsanız, sadece eserin içeriğini değil, aynı zamanda sanatsal ve estetik yönü de 

zayıflar. Yani bu tür folklorun çalışmanın planına (sujetıga) uymadığını söylemek yanlış olur. 

Çünkü onlar eserin esas fikri ile ilgili bir unsur olarak edebî esere sembolik ve felsefi bir ruh 

veriyorlar. İşin etkisini artırıyor. 

Anahtar Kelimeler: folklor, sade folklor, karmaşık folklor, analitik folklor, şarkı, alkış, 

kargışlar (beddualar) 
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AHMET HAMDİ TANPINAR’IN ŞİİRLERİNDE BENLİĞİN BÜTÜNCÜL 

VAROLUŞU 

Barkın Burak Bingöl, Yüksek Lisans Öğrencisi 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, barkinburak@outlook.com 

    

 

ÖZET 

Modern Türk Şiiri, çoğu zaman anlaşılmazlıkla suçlanmıştır. Ancak, bu durum yersiz bir 

suçlamadan ibarettir. Bu dönem şairlerinin anlaşılmazlıkla suçlanmasının en önemli 

nedenlerinden birisi şairlerin artık kendi bireysel trajiğini yakalayabiliyor olabilmesidir. 20. 

yüzyılda “anlam” kavramının merkezine koyulan insan değer kazanmıştır. Psikoloji, bu 

yüzyılda ortaya çıkan ve insanı bütünüyle anlamaya çalışan bir bilim olarak ortaya çıkmıştır. 

Modern şiir anlayışla gelişen şiirin muhtevası ile birlikte şairler eserlerine kendi yaşam 

tecrübelerini, edimlerini, yıkımlarını, mutluluklarını vs. daha sahici ve öznel bir biçimde ortaya 

koymaya başlamışlardır. Bu öznellik sonucu şiirinde derinleşen şairler benliklerini eserlerine 

yansıtabilme başarısı gösterebilmişlerdir. Ahmet Hamdi Tanpınar, bu modern şairlerimizden 

birisidir. Şiirlerinde benliğinin izlerini izleyebiliyor ve hayatı algılama biçimlerini şiirlerinde 

görebiliyoruz. Bu çalışmada Modern Türk Şiiri’nin başarılı isimlerinden Ahmet Hamdi 

Tanpınar’ın şiirlerine, Ronald David Laing’in “Bölünmüş Benlik” dlı kitabı esas alınarak 

düşlem ve benlik kavramlarına psikanaliz bakış açısıyla bakılacaktır. Bu bağlamda Ronald 

David Laing’in varoluş ve benlik hakkındaki görüşleri göz önüne alınarak Tanpınar’ın bilinçaltı 

ve bilinçdışı şiirine etki eden etmenleri açıklamaya çalışacağız..  

Anahtar Kelimeler: Ahmet Hamdi Tanpınar, Ronald David Laing, Bölünmüş Benlik, Benlik, 

Düşlem, Psikoloji, Modern Türk Şiiri. 
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HASAN ALİ TOPTAŞ’IN ROMANLARINDAKİ ‘GERÇEKLİK ALGISI’NA OKUR 

MERKEZLİ BİR YAKLAŞIMa 

 

Beyza Ertem, Doktora Öğrencisi 

İstanbul Üniversitesi, beyza.ertem@gmail.com 

 

Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk 

İstanbul Üniversitesi, ali.coruk@istanbul.edu.tr 

 

ÖZET 

Çağımızın önde gelen yazarlarından biri olan Hasan Ali Toptaş’ın romanları farklı gerçeklik 

boyutlarında dolaşan ve ‘gerçeklik’ odağında yapılacak türlü okumalara açık metinlerdir. 

Toptaş’ın romanlarında yer alan gerçeklik algısının incelendiği bu çalışmada, yazarın yedi 

romanı üzerine, karşılaştırma metodu kullanılarak ve yazarın “Hikâye son bulacaksa okurun 

zihninde son bulmalı aslında.” görüşü esas alınarak değerlendirmeler yapılmıştır. Kurmaca ile 

gerçeklik ilişkisi irdelenirken sanat ve edebiyat tarihinde gerçeklik ve gerçekçilik hakkındaki 

türlü yönelimler göz önünde tutulmuştur. Sanatın her zaman temel meselelerinden biri olan 

gerçeklik algısı, Platon’dan Lyotard’a uzanan serüvenine paralel bir şekilde, özellikle ‘kırılma’ 

ve ‘dönüşme’ dönemleri ön planda tutularak yorumlanmıştır. Bu doğrultuda, yazar Hasan Ali 

Toptaş’ın yaşam öyküsünün sanatına nasıl yansıdığı, yazınsal gerçeklik ile yaşamsal gerçeklik 

hakkındaki görüşleri ve romanlarının gerçeklik bağlamında nasıl kategorize edilebileceği 

tartışılmıştır. Ayrıca büyülü gerçekçi bir yazar olarak görülmesinin sebepleri temele alınarak 

büyülü gerçekçiliğe yakın duran romanlarının üzerinde durulmuştur. Ardından, yazarın 

romanları, kendisinin gerçeklik algısında ve kaleminde yaşanan değişimlerin daha açık 

gösterilebilmesi adına kronolojik olarak -kısaca- değerlendirilmiştir. Her roman, kendi 

muhtevasına ve yapısına uygun bir sistemle ele alınmıştır. Yapılan değerlendirmelerin 

akabinde, Hasan Ali Toptaş’ın romanlarında kurmaca ile gerçeklik arasındaki ilişki ağının 

okurun zihninde çözmesi gereken bir mesele/bir bilmece olarak yer aldığı, yazarın kendi hayat 

gerçekliğinin metinlerine yansıdığı, metinlerde büyülü gerçekçi unsurlar yer alsa da Toptaş’a 

bütünlüklü bir şekilde “büyülü gerçekçi edebiyat yazarı” yakıştırmasının yapılamayacağı 

sonucuna ulaşılmıştır. Toptaş’ın romanları, özellikle modernist ve postmodernist bağlamda, 

metnin ‘oyunsu’ yönü esas alınarak yeniden incelenebilir. Diğer yandan, yazarın romanları, 

belirli bir ölçüde ‘yazar merkezli’ okumalara açık olduğundan yazarın farklı türlerde yazılmış 

metinleriyle kıyaslanarak değerlendirilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Hasan Ali Toptaş, Gerçeklik, Kurmaca, Roman, Okur. 
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İKİNCİ GÜN 1. PANEL ÖZETLERİ 

 

ÖZGÜRLEŞTİRİCİ VE KISITLAYICI YÖNLERİYLE YENİ NESİL GAZETECİLİK 

 

Tuğçe Esin Pınarbaşı, Doktora Öğrencisi 

Anadolu Üniversitesi, tugceesinpinarbasi@anadolu.edu.tr 

 

Fatma Kübra Astam, Doktora Öğrencisi 

Anadolu Üniversitesi, fatmakubraastam@anadolu.edu.tr 

 

ÖZET 

Bireyler ilk çağdan itibaren günümüze kadar ulaşmak veya ulaştırmak istedikleri bilgi ve 

enformasyonu içinde bulundukları zamana ve şartlara bağlı olarak teknik olanaklar dahilinde 

iletmiştir. Teknoloji, bu süreçte toplumsal yapıdaki değişimi öncüleyen güçlerden birisidir. 

Yeni iletişim teknolojileri kullanılmaya başladıkları zamandan bu yana kültürel, siyasal, 

ekonomik ve sosyal alanlarda birtakım rutin işleyişleri dönüştürmüştür. Birçok farklı sektörde 

olduğu gibi gazetecilik pratikleri ve haber alma deneyimleri de dijital ortamlara taşınmıştır. 

İnternet gazeteciliği, yurttaş gazeteciliği ve sosyal medya gazeteciliği ile başlayan yenilenme 

süreci, geleneksel gazeteciliği yapısal olarak güncellemeye zorlamıştır. Bu güncellemelere 

teknolojik gelişmeler eşliğinde bir zincir gibi gün geçtikçe yeni halkalar eklenmiştir. Dijital 

ortamlarda verilerin kolaylıkla kayıt altına alınması ve açık kaynak olarak sunulması 

gazetecilik için dağınık veri setlerinden anlamlı bir bütün oluşturma çabasını oluşturan veri 

gazeteciliği, robotik ve yapay zeka sistemlerinin gazetecilik alanına uyarlanmasıyla 

gerçekleştirilen robot gazetecilik, insansız hava araçları (İHA) üretimindeki gelişmeler sonucu 

gökyüzünden haber toplamaya imkan tanıyan drone gazeteciliği, blokzincir üzerinde çeşitli 

gazetecilik platformlarının geliştirilmesiyle yapılmaya başlanan blokzincir gazeteciliği ve 

geleneksel anlatım yöntemleri ile aktarılması zor olan konularda ya da haber sunumlarında 

canlandırma imkanı tanıyan artırılmış gerçeklik teknolojisinin gazetecilik alanına 

uyarlanmasıyla başlayan artırılmış gerçeklik gazeteciliği, yeni nesil gazetecilik pratikleridir. 

Bu çalışmada, yeni nesil gazetecilik pratikleri olarak veri gazeteciliği, robot gazetecilik, drone 

gazeteciliği,  blokzincir gazeteciliği, artırılmış gerçeklik gazeteciliği alanındaki uygulamalar 

özgürleştirici ve kısıtlayıcı yönleri ile literatür taraması ışığında incelenmiştir. Çalışmada, yeni 

nesil gazetecilik türlerinin haber alma ve haber verme noktasında farklı bakış açıları 

kazandırabileceği gibi teknoloji ve gazetecilik ilişkisinde güncel tartışma konularından biri olan 

etik ihlallere de yol açabileceği sonucuna ulaşılmıştır.  
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ÖZET 

Günümüzde yaygın olarak kullanılan sosyal medya platformları, kullanıcılarına mesajlaşma, 

görüntülü konuşma, fotoğraf ve video paylaşma imkânının yanı sıra içerik üretme ve bu 

içeriklere yorum yapma gibi pek çok olanak sağlamaktadır. Özellikle fotoğraf ve video 

paylaşmaya uygun olan bu platformlarda; kullanıcılar genellikle günlük aktivitelerini, 

kendilerini, ailelerini ve çocuklarını yayınlamaktadır. Ebeveynler tarafından çocuklar adına 

açılan sosyal medya hesaplarında ve anne ya da babanın kişisel hesaplarında çocuklara ait 

içerikler paylaşılabilmektedir. Bu platformlarda ebeveynlerin çocuklarının fotoğraf ve 

videolarını paylaşmaları “Sharenting” olarak nitelendirilmektedir, sharing (paylaşım) ve 

ebeveynlik (parenting) kavramlarının birleşmesiyle oluşan kavram Türkçe’de 

“paylaşanababalık” olarak ifade edilmektedir. Çocukların yayınlanan fotoğraf ve videolarının 

başka kullanıcılar tarafından alınıp kendi hesaplarında paylaşılması ise “digital kidnapping” 

olarak nitelendirilmekte ve Türkçe’de “dijital kaçırma” olarak adlandırılmaktadır. Dijital 

kaçırma, bir ya da birden fazla bireyin kişisel verilerinin kopyalanarak başkası tarafından farklı 

bir hesapta kendisi gibi paylaşılması olarak tanımlanabilir. Dijital kaçırma genellikle, küçük 

çocukların fotoğraflarına ve videolarına yapılmaktadır. Çocuklara açılan sosyal medya 

hesapları ya da ebeveynlerinin kullandıkları hesaplardan paylaşılan fotoğraf, video ve sesler 

dijital kaçırmaya neden olabilmektedir. Elde edilen bu kişisel verilerden fotoğraflar, ses ve 

videolar kesilip ayrılarak çeşitli internet sitelerinde yayınlanabilir hale getirilebilmektedir. Bu 

çalışmada, “paylaşanababalık”, “dijital kaçırma” ve “unutulma hakkı” kavramları çerçevesinde 

literatür taraması yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda, çocukların dijital kaçırmaya maruz 

kalma nedenlerinin platformları kullanmak için yaş kurallarına uyulmaması başta olmak üzere, 

çocukların mahremiyet ve unutulma haklarının ihlal edilmesi olduğu tespit edilmiştir. Elde 

edilen bilgiler ışığında, çocukların kişilik hakkının ihlal edilerek paylaşılan verilerin 

yaşamlarını nasıl etkileyeceği, unutulma hakkı kavramı çerçevesinde tartışılmış ve dijital 

kaçırmayı engellemek için yapılması gerekenler hakkında öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Paylaşanababalık, Dijital Kaçırma, Çocuk Hakları 

Unutulma Hakkı. 
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ABSTRACT 

Social media platforms, which are widely used today, offer many features such as messaging, 

video chat, photo and video sharing, as well as producing and commenting on these contents. 

Especially in these platforms that are suitable for sharing photos and videos; publish the daily 

activities of the data, some of them, their families and children. The contents of the children 

can be shared in the social media accounts opened by the parents on behalf of the children and 

in the personal accounts of the mother or father. In these platforms, sharing the photos and 

videos of the parents of the children is described as “Sharenting”, the concept concepts are 

expressed as “sharing parenthood” in Turkish from the combination of sharing (sharing) and 

parenting (parenting). It is described as “digital abduction” and that Turkish is referred to as 

“digital abduction”. Digital abduction can be defined as sharing it as in a different account. 

Digital abduction is often done on small photos, photos and videos. Photos, videos and sounds 

that open to children can cause digital abduction. It can be published on websites. In this section, 

it is for literature review for the concepts of "parentalism", "digital abduction" and "right to be 

forgotten". The necessity of the investigation includes violation of the right to privacy and 

oblivion, so that the reasons for exposure to digital abduction are not complied with age rules 

for using the platforms. Photographs, audio and videos can be cut and separated from these 

personal data and can be published on various websites. In this study, a literature review was 

conducted within the framework of the concepts of "sharing fatherhood", "digital abduction" 

and "right to be forgotten." As a result of the research, it has been determined that the reasons 

for the exposure of children to digital abduction are the violation of children's right to privacy 

and oblivion, especially when the age rules are not followed in order to use the platforms. In 

the light of the information obtained, how the data shared by violating the personal rights of the 

children will affect their lives, has been discussed within the framework of the right to be 

forgotten and suggestions have been made about what to do to prevent digital abduction. 

Keywords: Social Media, Sharenting, Digital Kidnapping, Children's Rights, Right to be 

Forgotten. 
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ÖZET 

 
Epik tiyatro türünü Türkiye’de ilk defa uygulayan ve bunda büyük başarı sağlayan Haldun 

Taner’in Keşanlı Ali Destanı adlı eserinde folklor ögelerini nasıl kullandığı çalışmanın 

konusunu oluşturmaktadır. Oyunlarında geleneksel tiyatromuzdan faydalanan yazar, kabare 

tiyatrosunun da temelini atmış ve ‘Haldun Taner tiyatrosu’ ekolünü kurmuştur. Çalışmada 

Taner’in halk kültürü ve halk edebiyatı ögelerini kullanış şekli belirlenmiş, konu ve 

şahıslardan yola çıkılarak değerlendirmeler yapılmıştır. Yöntem olarak betimsel tarama, 

metin inceleme, metin çözümleme, tümevarım-tümdengelim kullanılmıştır. Keşanlı Ali 

Destanı, Türk Halk Edebiyatı ana başlığı altında efsane, masal, halk hikâyesi, halk şiiri, kalıp 

sözler (atasözü, deyim, alkış, kargış); halk kültürü ana başlığı altına ise inançlar, halk 

hekimliği, geçiş dönemleri, gelenekler, maddi kültür vb. alt başlıklarında incelenmiştir. Halk 

kültürünü canlı bir kaynak olarak kullanan yazar bunları daha da zenginleştirmiş ve 

eserlerine yansıtmıştır. Yazar halk ögelerini kullanırken toplumun aksayan yönlerini de 

eleştirmiş kadın erkek ilişkileri, rüşvet, toplum yargıları, adalet gibi kavramları yarattığı 

karakterlerle sembolleştirmiştir. Yazarın epik tiyatro anlayışının oluşumunda Brecht’in etkili 

olduğunu söyleyebiliriz. Haldun Taner bu anlayışı toplum sorunlarına somut şekilde 

yaklaşarak daha da genişletmiştir. Eserdeki konu her ne kadar Ali karakteri üzerinde gelişse 

bile asıl karakter ve konu halkın kendisidir. Zaten Taner’in eser yazmaktaki amacı ‘biz’i 

bulmak ve evrensel olanı yakalamaktır. Epik tiyatronun Türkiye’deki ilk örneği olan 

incelediğimiz eserde bu amaca ulaşıldığı söylenebilir. Haldun Taner’in neredeyse tüm 

kitaplarında, oyunlarında rastlayabileceğimiz folklorik ögeler özellikle Keşanlı Ali 

Destanı’nda daha fazla yer edinmiştir. Dünyanın birçok yerinde sahnelenen bu eseriyle ses 

getiren sanatçı hem halk hem de dünya edebiyatında kendine kalıcı yer edinenler arasındadır. 

Eser, öğrencilerin yaş ve gelişim düzeyleri dikkate alınarak eğitim-öğretim dönemlerinde 

okutturulabilir, içerik çözümlemesi yapmaları sağlanabilir. 
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ÖZET 

Şeyh Galibin en önemli eseri olarak bilinen Hüsn ü aşk; şiir ve edebiyatla ilgili kavramların ve 

yeni mazmunların sıkça kullandığı, ayrıca bu kavramların ve karakterlerin dönemin 

eserlerinden oldukça farklı olarak ele alınması yönüyle çokça zengin bir mesnevidir. Nitekim 

Mesnevi kısmı 2041 beyitten meydana gelen Hüsn ü Aşk’ın beyit sayısı, aralara serpiştirilen ve 

her biri altı kıtadan oluşan dört tardiyye ile beraber 2101’e ulaşmaktadır. Şeyh Galib Hüsn ü 

Aşk isimli eserini sebk-i Hindi akımının etkisiyle yazmıştır ve eseriyle geleneğin dışına çıkarak 

çağdaşlarından farkını ortaya koymuştur. Bu çalışmasının amacı; Hüsn ü Aşk mesnevisinde yer 

alan şiir ve edebiyatla ilgili kavramları dört ana başlık altında inceleyerek açıklamak ve bu 

kavramları beyitler üzerinden tahlil etmektir. Şiir ve edebiyatla ilgili kavramların dört ana 

başlığından; Şiir ve şiirle ilgili kavramların, şair ve şairle ilgili kavramların, belâğât ve mana 

ile ilgili kavramların ve yazı ile ilgili kavramların Şeyh Galib tarafından nasıl ele alındığını ve 

kaleminde nasıl biçimlendiğini,  kavramların kaç yerde geçtiğini ve hangi kavramların 

çoğunlukla kullanıldığını tespit etmek amaçlanmıştır. Şiir ve edebiyatı meydana getiren bu 

kavramların tespiti ile şairin hayal dünyasını, his, duygu ve düşüncelerini ortaya koymaya 

çalışılacaktır. Çalışmada Muhammed Nur Doğan tarafından hazırlanan Şeyh Galip’in Hüsn ü 

Aşk metni kullanılmıştır. Metin tarama tahlil yöntemleriyle incelenmiştir.  
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ÖZET 

1915 yılında dünyaya gelen Aziz Nesin, mizah edebiyatının en önemli isimlerinden biri olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Yazdığı eserler Rusça başta olmak üzere birçok dile çevrilmiştir. 

Şöhretini, kaleme aldığı hikâyeler ile kazanan Nesin; roman, tiyatro, şiir, köşe yazısı gibi farklı 

alanlarda, birçok eserin sahibidir. Yazdığı şiirlerde, en zor işin kendi sesini yakalamak 

olduğunu söyleyen Nesin, kendi sesini yakalamış biridir. Aziz Nesin’in ilk şiirleri, Sedat 

Simavî’nin sahibi olduğu Yedigün mecmuasında yayımlanır. Ardından, Türkiye Yazıları ve 

Milliyet Sanat dergilerinde de şiirleri neşredilir. Türkiye Yazıları’ndaki şiirlerinin tamamına 

yakını ile Milliyet Sanat’ta yayımladığı şiirlerinden oluşturduğu seçkiyi, “Sondan Başa” adıyla 

okuyucuyla buluşturur. Binaenaleyh, Nesin’in tanınmasını Yedigün mecmuası sağlamıştır 

Tespit edebildiğimize göre, şiir gönderdiği dergiler arasında, en uzun süreli yazdığı dergi 

Yedigün mecmuasıdır. Yolladığı şiirlerde “Vedia Nesin” ismini kullanır. Şiirler o kadar sevilir 

ki bir süre sonra en güzel şiirin yayımlandığı bölümde, Vedia Nesin’in şiirleri neşredilmeye 

başlar. 1948 yılında “Aziznâme” adlı hicivleriyle okuyucuyla buluşan Aziz Nesin, burada yer 

alan metinleri, şiir olarak saymamaktadır. Şiir kitabı olarak telakki ettiği ilk çalışmasını ise, 

1957 yılında, “On Dakika” adıyla yayımlamıştır. Ardından sırayla şu kitapları neşreder: Hazret-

i Dangalak (1960), Sondan Başa (1984), Seviye On Ölüme Beş Kala (1986), Kendini 

Yakalamak (1988), Hoşçakalın (1990), Bir Aşk Var Bir de Ölüm (1992), Sıvas Acısı (1995). 

Biz de bu çalışmamızda zikredilen eserleri, kronolojiyi esas alarak incelemeyi ve şâir Aziz 

Nesin’i ortaya koymaya çalıştık. 
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