İLMİ ETÜDLER DERNEĞİ (İLEM)
2002 yılında kurulan İlmi Etüdler Derneği, nitelikli ilim adamı yetiştirmek, ilmî anlayışı İslam medeniyetinin köklerinden hareketle yeniden
yorumlamak ve yeni bir hayat nizamı için gerekli bilgi birikimi oluşturmak üzere çalışmalarına yön vermektedir.
Bu kapsamda olmak üzere İLEM, on üç yıldır, lisans düzeyindeki katılımcılara kendi medeniyetlerinin kadîm birikimi ve düşünce mirası yanında
çağdaş dünyayı da tanımalarını sağlayan ve onlara bu yönde perspektif
katan üç kademeden müteşekkil İLEM Eğitim Programı’nı uygulamaktadır. Bu eğitimle gençlere düşünme, analiz etme ve yöntem becerileri
kazandırılarak ilmi üretkenlikleri artırılmakta ve akademik hayata hazırlanmaktadırlar.

ilmi etüdler derneği

Aynı şekilde, ihtisas düzeyindeki katılımcıların istifade ettiği ve kendi
çalışma alanlarında derinleşmelerine imkân sunan; bünyesinde çeşitli
seminer, okuma grupları ve atölye çalışmalarını barındıran İLEM İhtisas
Programı yürütülmektedir. 2014 yılında genişleyen konseptiyle İLEM İhtisas Programı Çalışma Grupları (Edebiyat, Siyaset, Toplum, Felsefe, Dil ve
Edebiyat) ekseninde yeniden yapılandırılmıştır. Bilgiye ulaşma, bilgiyi
bir değerler sistemi etrafında üretme ve paylaşma gibi temel kaygılar
Programın temel çerçevesini belirlemektedir. İhtisas Programı ile özellikle sosyal bilimler alanındaki konuların kuşatıcı, külli bir perspektif ve
özgün alternatifler sunacak şekilde çalışılması hedeflenmektedir.
Yine ihtisas düzeyinde verilen akademik eğitimlerle katılımcıların bilimsel araştırma yöntemlerine vakıf olmaları ve ilmi-akademik disiplini
özümseyerek düşünce üretmelerine imkan sağlanmaktadır.
İLEM, akademik/disipliner hususların yanında çeşitli toplumsal meselelere özgün bir yaklaşımla bakmak ve bu istikamette alternatif çözümler
üretmek gayesiyle çeşitli konu başlıkları altında konferans, panel, anma
toplantıları ve seminerler düzenlemekte ve bunu kamuoyunun istifadesine sunmaktadır. Bu çerçevede, yürüttüğü çeşitli düzeydeki faaliyetlerin çıktılarını ve diğer akademik çalışmalarını yayına (kitap, dergi,
broşür, rapor vs.) dönüştürmektedir. Bu kapsamda altı aylık hakemli bir
akademik dergi olan ve uluslararası indekslerce tanınan İnsan ve Toplum dergisi yanında, İLEM Bülten, Proje Kitapları, İLEM Politika Notları
ve Araştırma Raporları yayınlanmaktadır.

TÜRKİYE LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR KONGRESİ (TLÇK)
İlki 2012 yılında Konya’da, ikincisi 2013 yılında Bursa’da, üçüncüsü
2014 yılında Sakarya’da gerçekleştirilen Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi’nin (TLÇK) dördüncüsü 14-17 Mayıs 2015 tarihleri
arasında Kütahya’da gerçekleştirilecektir. Atatürk Kültür Merkezi
Başkanlığı, Kütahya Belediyesi ve TÜBİTAK tarafından desteklenen
kongre İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Dumlupınar Üniversitesi ve
Dumlupınar Üniversitesi İslam Medeniyeti Araştırma ve Uygulama
Merkezi (DİMAM) iş birliğiyle düzenlenmektedir.
Lisansüstü çalışmalar yapan araştırmacıların, ortak dil ve yöntem geliştirmelerine imkân ve zemin sağlamak, Türkiye’de yaşanan özgün
akademik üretim sorununu aşmaya yönelik kuşatıcı yaklaşımları teşvik etmek amacıyla düzenlenen Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilim çalışmalarında önemli bir boşluğu doldurmaya
başlamıştır. Bu çerçevede, genç akademisyenler arasında çok yönlü
bir iletişim ve tecrübe aktarımı imkânı oluşturularak çalışmaların
zenginleştirilmesi ve bilim dünyasına kazandırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca Türkiye’deki lisansüstü çalışmaların niteliğinin artırılması yönünde ortaya konan çabalara katkı sağlamak Kongrenin temel
hedefleri arasındadır. Buna göre Kongreye lisansüstü çalışmalarına
devam eden veya yüksek lisansını ya da doktorasını son iki yıl içerisinde tamamlamış olan araştırmacılar katılmaktadır.
IV. TLÇK, Prof. Dr. Bilal Kemikli’nin “Edebiyat ve İlim” başlıklı konuşmasıyla başlayacaktır. Kongrede Edebiyat, Eğitim, Felsefe, İktisat,
İlahiyat, İletişim, Mimarlık & Şehircilik, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Tarih
ve Uluslararası İlişkiler konu başlıklarına ait toplam 134 bildiri 32
oturumda sunulacaktır.
Elinizdeki bu kitap IV. TLÇK kapsamındaki bildiri özetlerinden oluşmaktadır. Kongrenin hazırlık aşamasında sarf edilen yoğun emek
ve çabanın ürünü olan bu kitabın hazırlanmasında çalışmalarının
özetleriyle katkı sağlayan katılımcılara, emeğini esirgemeyen değerli İLEM üyelerine, Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü, Dumlupınar
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Dumlupınar Üniversitesi İslam Medeniyeti Araştırma ve Uygulama Merkezi yöneticilerine teşekkürü bir
borç biliriz.
Ümit Güneş
IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Koordinatörü
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mayıs
perşembe

AÇILIŞ PROGRAMI
14 Mayıs 2015 Perşembe
14:00-15:00 - Açılış Konuşmaları
Yrd. Doç. Dr. Rifat Türkel, DPÜ İslam Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar, İlmi Etüdler Derneği Başkanı
Prof. Dr. Turan Karataş, Atatürk Kültür Merkezi Başkanı
Prof. Dr. Remzi Gören, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü
Kamil Saraçoğlu, Kütahya Belediye Başkanı
Şerif Yılmaz, Kütahya Valisi (Teşrifleri Halinde)
Prof. Dr. Nabi Avcı, Milli Eğitim Bakanı (Teşrifleri Halinde)
15:00-15:45 - Açılış Konferansı
Edebiyat ve İlim
Prof. Dr. Bilal Kemikli
16:00-17:00 - Musiki Dinletisi
17:30-19:00 - Sempozyum Gala Yemeği
Açılış Programı: Kütahya Yeni Kültür ve Ticaret Merkezi
Gala Yemeği: Kütahya Belediyesi Sosyal Tesisleri

15

mayıs
cuma

1. Oturum
Sosyal Politika Çalışma Hayatı
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Faruk Taşçı

Sertaç Kaya, Özgür Yerli
Toplu Konutların Bazı Kentsel Kalite Kriterleri Açısından İrdelenmesi:
Düzce, Kalıcı Konutlar Bölgesi Örneği
Muhammet Enes Kayagil
Çalışma Şartlarının Düzenlenmesinde Sendikaların Rolü:
Türk Hava Ulaştırma Sektörü Örneği
Murat Kalkan
Sosyal Siyâsetin Müzmin Meselesi Olarak İş Sağlığı ve Güvenliği:
6331 Sayılı Kanun Çerçevesinde Bir Değerlendirme
Osman Akgül
Türkiye’de Asgari Ücretin Mahzurlu Alanları ve Öneriler

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi - Salon I
09:00-11:00

Sertaç Kaya, Arş. Gör. Düzce Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü.
Özgür Yerli, Yrd. Doç. Dr, Düzce Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü.

Toplu Konutların Bazı Kentsel Kalite Kriterleri Açısından
İrdelenmesi: Düzce Kalıcı Konutlar Bölgesi Örneği

Kent nüfusunun hızla artmasıyla birlikte kent halkı sosyo-ekonomik ve kültürel özellik-

lere bağlı olarak farklı konut tiplerinde ve farklı konut alanlarında ikamet etmeyi tercih
etmişlerdir. Konut ve çevresinin bireye huzur, güvenlik ve aile mutluluğunu verebilecek şekilde düzenlenmesi ve tasarlanması gerekmektedir. İnsanlar önceleri yaşadıkları

mekânların (konutların) çevrelerini kendi zevk ve isteklerine göre yeşillendirmişler ve
rekreatif amaçlı kullanmışlardır. Fakat ülkemizde toplu konut sistemine geçilmesiyle birlikte kendi kültürünü yansıtmaya çalışan konut çevresi (bahçesi) anlayışı ortadan kalkmaya başlamıştır. Bu çalışmada öncelikle konut alanlarının tarihsel gelişimi irdelenerek

konut tipleri ortaya konulmuştur. Ayrıca mahalle kültürü ile toplu konut yerleşimi arasındaki sosyal, kültürel ve kentsel tasarım açısından ne tür farklılıklar olduğu irdelenmiştir.

Çalışma alanı olarak seçilen Düzce Kenti, Kalıcı Konutlar Bölgesi, deprem sonrası 2000’li
yılların başından itibaren yapılaşmanın başladığı ve toplu konut sisteminin uygulandığı

bölge olması nedeniyle seçilmiş ve bu bölgedeki konut alanlarının aynı zamanda kentsel

kalite kriterlerinden sayılabilecek kentsel donatı, kentsel alan kullanımları, mimari yapı
ve bitkisel donatı ile aktif ve pasif yeşil alanlar açısından dağılımı irdelenmiştir.
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Muhammet Enes Kayagil, Arş. Gör. İstanbul Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü.

Çalışma Şartlarının Düzenlenmesinde Sendikaların Rolü:
Türk Hava Ulaştırma Sektörü Örneği

10

Çalışma şartlarının düzenlenmesi konusu bugünkü anlamıyla sanayi devrimi ile birlikte
gündeme gelmiştir. Ağır çalışma şartları altında mağdur olan çalışan kesimini korumaya yönelik tedbirler ilk olarak bireysel tepkiler şeklinde ortaya çıkmış, ardından mevzuatlar yoluyla devletler tarafından alınmaya başlanmıştır. Bunun yanında kolektif kendi
kendine yardım mekanizması olarak sendikalar da çalışma şartlarının düzenlenmesinde
aktif rol oynamaya başlamışlardır. Günümüzde de istihdam koşulları başta olmak üzere çalışma hayatına ilişkin birçok konunun düzenlenmesinde önemli bir role sahip olan
sendikalar, bu rollerini işverenlere karşı toplu pazarlık ve toplu iş sözleşmeleri yoluyla
oynamaktadırlar. Sendikalar bu rollerini gerçekleştirirken sosyal, ekonomik, siyasi ve
hukuki birçok faktörün etkisi altında bulunmaktadırlar. Bu nedenle sendikaların çalışma
hayatını nasıl şekillendirdiğini incelerken toplu pazarlık faaliyetlerinin yapıldığı ortamın
koşullarını göz ardı etmek, sağlıklı bir değerlendirme yapabilmeyi zorlaştırmaktadır. Bu
amaçla çalışmamızda Türkiye’de çalışma hayatının şekillenmesinde sendikacılığın mevcut konumu, rolü ve önemi, onu etkileyen koşullar altında ele alınacaktır. Bunu gerçekleştirirken de sendikacılık açısından ileri teknoloji kullanımı, yüksek nitelikli personel
istihdamı, liberalleşme ve özelleştirmeler gibi sosyo-ekonomik koşulların büyük ölçüde
etkili olduğu Türk Hava Ulaştırma Sektöründe gerçekleştirilmiş toplu pazarlık faaliyetlerinin örnek olarak incelenmesi hedeflenmektedir.
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Murat Kalkan, Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü.

Sosyal Siyâsetin Müzmin Meselesi Olarak İş Sağlığı ve
Güvenliği: 6331 Sayılı Kanun Çerçevesinde Bir Değerlendirme
Sanayileşmenin neticesinde çalışma şartlarında köklü değişikliklerin meydana gelmiş
olması ve de bunların çoğu kez ‘ağır’ bir mahiyet arz etmesi iş kazaları ile meslek hastalıklarını beraberinde getirmiş; bu bakımdan da ‘yeni düzen’in sıkıntılarının telâfi edilmesi gayesiyle bir takım çalışmaların/düzenlemelerin yapılması mecburî hâle gelmiştir.

Nitekim bahsedilen bu dertlere derman olmak gayesiyle hareket eden sosyal siyaset ilminde de –sosyal siyasetin ortaya çıktığı ilk dönemden itibaren- iş kazalarını ve meslek

hastalıklarını azaltıcı ve hatta mümkün mertebe bertaraf edici tedbirler üzerinde durul-

muş, hâdisenin düzeltilmesi için çaba sarf edilmiştir. Ülkemizde de -bilhassa son yıllarda
kamuoyu nezdinde günden güne artan bir ilgiye sahip olan- bu meseleyle alâkalı olarak

2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’yla mühim bir

merhale kat edilmiştir. Öyle ki çalışma hayatının taraflarınca uzun bir müddetten beri
çıkarılması beklenen söz konusu kanun; hem memleketimizde bu alandaki ilk ‘müstakil’

kanun olması hem de ülkemizin bu müzmin meselesinin halledilmesi için birçok yeniliği
beraberinde getirmiş olması hasebiyle dönüm noktası olarak nitelendirilmektedir.
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Osman Akgül, Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi Ana Bilim Dalı.

Türkiye’de Asgari Ücretin Mahzurlu Alanları ve Öneriler

Önemli bir sosyal politika aracı olarak piyasadaki ücretlerin en alt düzeyine müdahale

olan asgari ücret, işveren ve işçiler açısından önemlidir. Asgari ücret, işçi ve ailesinin
günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını sağlayabilecek, insanlık

onuruna yakışacak ve emeğin sömürülmesini önlemeye yetecek bir ücret seviyesinde
olması gerekmektedir. Asgari ücretin ekonomik büyüme, ödemeler bilançosu, istihdam,
fiyatların genel düzeyi, gelir dağılımı, yoksulluk, cari ücretler gibi ekonomik parametreler üzerinde anlamlı etkileri vardır. Dolayısı ile tüm çalışanları doğrudan veyahut dolaylı
12

yoldan etkilemektedir. Bu sebeple asgari ücret ile ilgili düzenlemeler toplumun büyük

bir kesimini ilgilendirmektedir. Bu çalışma’da Türkiye’deki asgari ücret sistemi ve Tür-

kiye’deki asgari ücretin uygunsuz alanları ele alınmıştır. Öncelikle Türkiye’deki asgari
ücretin temellerine yer verilmiştir. Daha sonrasında Türkiye’deki asgari ücret mevzuatı

ve gelişimine değinilmiştir. Çıkarılan 3008 sayılı İş Kanunu öncesi ve sonrası dönemleri,
931 sayılı ve 1475 sayılı İş Kanunları dönemi ve 2003 yılında çıkmış ve yürürlükte olan

4857 sayılı İş Kanunu ve 2004 yılında çıkarılan Asgari Ücret Yönetmelikleri’ne bakılmıştır.Asgari ücretin, istihdam, cari ücretler, enflasyon, ekonomik büyüme ve gelir dağılımı
üzerindeki çok yönlü etkilerinin olmasından yola çıkarak Türkiye’de belirlenmekte olan

asgari ücretin bir takım sıkıntıları vardır. Bunlar; asgari ücret belirlenirken sadece işçi-

nin kendisinin dikkate alınması ve ailesinin hesaplamalara katılmaması, asgari ücretten
alınan yüksek vergi oranları ve yapılan kesintiler, bölgeler arasındaki farklılığın dikkate
alınmaması, asgari ücret artışlarının enflasyona endekslenmesi, belirlenen asgari ücret

seviyesinin ihtiyaçları karşılamaya yetmeyecek kadar düşük olması, toplu pazarlık sisteminden kaynaklı sorunlar ve uluslararası antlaşma ve normlara uygun olmayan alanlardır. Çalışmada mahzurlu alanların uygulamada ki yansımaları verilecek ve çözüm önerilerinde bulunulacaktır.
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2. Oturum
Çağdaş Türk Edebiyatı
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Berat Açıl

Asiye Çığrı Yıldırım
Hasan Ali Toptaş’ın “Uykuların Doğusu” Romanında Pastiş Unsuru
Kübra Çelebi
Leyla Erbil’in “Tuhaf Bir Kadın” Romanında Sosyalizm ve
Gelenek Arasında Sıkışmış Bir Kadın: ‘Nermin’
Nesrin Aydın Satar
İslam ve Edebiyat: Kavramsal Tartışmalar Bağlamında
Yeni Bir Çerçeve Denemesi
Selçuk Atay
Metafordan Üslûba Yalnız Bir Roman: Aynadaki Yalan
Selma İnalkaç
Sait Faik Abasıyanık’ın “Lüzumsuz Adam” Adlı
Hikayesini Yapısalcı Bir Yaklaşımla Anlamlandırma Denemesi

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi - Salon II
09:00-11:00

Asiye Çığrı Yıldırım, Doktora Öğrencisi, Bartın Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Hasan Ali Toptaş’ın “Uykuların Doğusu”
Romanında Pastiş Unsuru

Bu çalışmada, 21. yüzyıl Türk edebiyatının önemli isimlerinden Hasan Ali TOPTAŞ’ın

“Uykuların Doğusu” (UD) adlı eserinin, postmodern metinlerin iç bünyesinde karşımıza
çıkan pastiş ögesi çerçevesinde incelenmesi amaçlanmıştır. Postmodern edebiyatın güçlü bir temsilcisi olarak kabul edilen Toptaş’ın UD adlı eserinde, postmodern anlatıların

biçim kurgusunda önemli bir anlatı ögesi olan pastiş unsuru olarak masalsı üslup ve bu

üslubun metnin genel atmosferini oluşturmadaki etkisi incelenmiştir. Öncelikle metinde
yer alan masal türüne ve diline ait kelime, deyiş ve ifadeler tespit edilmiştir. Ardından,
14

çalışmanın ana ekseni olan pastiş unsuru olarak masalsı üslubun, bilhassa modern roman kurgusu için vazgeçilmez ögeler olan zaman ve mekan unsurlarının gerçekliğinin

kırılmasında, yazar-okur ilişkisinin anlatıcı-dinleyici ilişkisine dönüşmesinde ve metnin
bütününde gerçekle düş arasında kalan bir dünyanın kurgusunda üstlendiği rol ortaya

konmuş ve metnin geneline hakim olduğu görüşüne varılmıştır. Genelde tahkiye geleneğine, özelde masal diline ait hitap sözcüklerinin, kalıplaşmış kelime ve kelime gruplarının kullanımıyla, metnin, gerçekle arasına koyduğu mesafe açılmış, belirsizlik özelliği

güçlenmiştir. Özellikle gerçekliğin keskin çizgilerinin silinmesinde, okurun düşle gerçek
arasında gezinmesine olanak sağlayan zengin çağrışımlarla örülü bir kurgunun oluşturulmasında, masal üslubunun güçlü bir anlatım özelliği olduğu görülmüştür.
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Kübra Çelebi, Doktora Öğrencisi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı.

Leyla Erbil’in Tuhaf Bir Kadın Romanında Sosyalizm ve
Gelenek Arasında Sıkışmış Bir Kadın: ‘Nermin’

Kadın, dünyanın varoluşundan bu yana insana yapılan haksızlıkların ötesinde cinsiyeti
sebebiyle de pek çok haksızlıklara maruz kalmış bir varlıktır. İnsan, hiçbir zaman ken-

disini içinde yaşadığı toplumdan tam olarak soyutlayamaz. Bununla birlikte kendi içine
doğru yaptığı yolculuk veya birey olarak var olması da insanın bir başka boyutudur. Kadınların tarihsel süreçte temel haklarını savunma kısmından ideoloji ile ilgili söz sahibi olduğu kısma doğru geçirdikleri değişim hiç de kolay olmamıştır. Yüzyıllar süren bir

mücadelenin ürünü olarak bugün kadın, doğuştan sahip olması gereken haklarını büyük

oranda elde etmiştir. Kadın, temel hak arayışından yola çıkıp zaman içerisinde mücadelesine farklı ideolojik pencereler açmıştır. Bu pencerelerden biri de Marksist felsefedir.
İdeal toplum düzeninin bu düşünceden hareketle sağlanabileceğine inananlar sosyalist

düzenin savunucusu olmuşlardır. Bu düşüncenin geri planında, hak arayışında gelenek-

sel yapı ile girişilen mücadelenin de tesiri vardır. İster bireysel, isterse toplum içindeki
konumu açısından olsun kadın ve ona dair haller, her zaman edebiyatın önemli tema
değerlerinden biri olmuştur. Yukarıda sözü edilen durumun edebi metinlere yansıyan

yönlerinin açığa çıkarılması bir tür yorum ve anlamlandırma faaliyetini gerektirmektedir. Bildiride Leyla Erbil’in “Tuhaf Bir Kadın” romanının Marksist felsefeden etkilenen

“Nermin” adlı karakterinin halleri; muhafazakar ailesi karşısındaki duruşu; geleneksel

toplum yapısına dair sorgulamaları çözümlenmeye çalışılacak ve feminist edebiyat eleştirisi merkezli bir yaklaşımla “kadın”ın yeri tespit edilmeye gayret gösterilecektir.
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Nesrin Aydın Satar, Arş. Gör., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türk-İslam Edebiyatı Bölümü

İslam ve Edebiyat: Kavramsal Tartışmalar Bağlamında
Yeni Bir Çerçeve Denemesi

Türkiye’nin deneyimleri söz konusu olduğunda “Batı” ve “modernite”nin birlikte anılması ve birbirinin manasını yükleyen/paylaşan/karşılayan terimler olarak kullanılmasının

temel nedeni Cumhuriyet Türkiye’sinin laikleşme politikaları ve Batı’yı her anlamda örnek alan inkılâp hedefleridir. Politik amaçlar ve reform kapsamındaki değişimlerin yalnız

sosyolojik, ekonomik, kültürel ve siyasi yansımaları değil; edebî, sanatsal izdüşümleri de
olmuştur. Nitekim devrin siyasi erki, kendi meşruiyetini sağlamlaştıracak edebi eserlere ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaç, konusu İslam olan edebiyatın, eski edebiyat başlığı altında,
16

Osmanlı’ya yani lagv edilene ait olarak düşünülerek terk edilmesini; bu edebiyatın boşluğunu doldurmak için “yeni edebiyat” kapsamında verilen eserlerin de bahsi geçen edebi geleneğin karşısında olarak yorumlanmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. Günümüzde
ise, geleneksel İslami edebi formların roman gibi modern formlarla birlikte konusu İslam

olan edebiyatı şekillendirdiği düşünüldüğünde, yeni formların bütün bir kavramsal tartışmanın neresine oturtulacağı sorunu gündeme gelir. Bu çalışmada, İslam’ın yeni olanla

da ilişki kurduğunun ve bu ilişkinin sağlıklı ve incelemeye değer olduğunun altını çizmek
ve İslami edebiyat araştırmacılarının dikkatini 20.yüzyıldan sonra da devam eden İsla-

mi edebi geleneğe çekmek için ilgili dönemi içeren yeni bir isimlendirme önerilecektir.
Bu bağlamda çalışmanın bütününde “İslami Modern Türk Edebiyatı” olarak incelenecek

olan dönem; bilhassa yeni muhteva ve formlarla değişmeyen ama dönüşen İslami edebi
geleneği anlatmak için kullanılacaktır.

IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi 14 - 17 Mayıs 2015, Kütahya

Selçuk Atay, Doktora Öğrencisi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı.

Metafordan Üslûba Yalnız Bir Roman: Aynadaki Yalan

İnsanlar yaşadıkları hayatın içerisinde kendilerini başkalarının gördüğü biçimde göremezler. Sanatkârane bir duyarlılığa sahip insanların başarabileceği bu bakış tarzı, onları, “sıradan”lıklarından kurtardığı gibi üslûplarını da çok farklı bir yere oturtur. Ancak

bu görüş/düşünüş tarzı pek çok sarsıntıyı ve ruhi bunalımı da beraberinde getirecektir. Bu sarsıntı/bunalımın hayal kırıklığını üslûba taşıması ise mukadderdir. Necip Fazıl

Kısakürek’in “Aynadaki Yalan” isimli romanı, daha başlığından itibaren, yukarıda bahsettiğimiz kendine/içe bakışı irdeleyen bir yapı arz etmektedir. Rene Girard’ın ifadesiyle

romantik bir yalanın içerisinde romana dair bir hakikat yakalanmaya çalışılmaktadır.
Romanda, zihni ve kalbiyle bilinmeyen bir kâinat olan yazarın ruhi yolculuğu çok farklı
bir “kurmaca”nın kapılarını aralamaktadır. Bildiride kahramanın bu ontolojik görüntüsü

Hartmann’ın değindiği varlık basamaklarında ifadesini bulan yanlarıyla görülmeye çalışılacaktır. Bu anlam değerleri üçüncü basamağı da içine alan ve bu basamağa katkısı
büyük olan psikanalitik süreç unutulmadan çözümlenmeye çalışılacaktır.
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Selma İnalkaç, Doktora Öğrencisi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı.

Sait Faik Abasıyanık’ın “Lüzumsuz Adam” Adlı Hikâyesini
Yapısalcı Bir Yaklaşımla Anlamlandırma Denemesi

20.yüzyıl düşünce ve bilimin yapısalcı yaklaşımla anlamlandırma çabalarının egemen

olduğu bir yüzyıldır. Yapısalcılık ilk kez dilbilim sahasında kendini göstermiş ve bilimsel bir kimlik kazanmıştır. Ferdinand de Saussure tarafından dilsel olguların incelenmesi
bağlamında temelleri atılan yapısalcı yaklaşım, yazınsal metni kendi içinde işlerliği olan,

tamamlanmış bir dizge olarak kabul eder. Yapısalcıların temel hedefleri metni meydana

getiren parçaların birbiriyle olan bağıntılarını ve bütün bağlamındaki işlevlerini belirleyerek metnin derin yapısını kavramaktır. Bunun sonucunda ise metnin yüzeysel anlamından
18

uzaklaşıp derin anlamına ulaşılmış olacaktır. Takiyettin Mengüşoğlu’nun “İnsan Felsefesi”

adlı eserinde ifade ettiği gibi insanın varlık alanlarından biri de onun değerleri duyabili-

yor olmasıdır. İnsan, bu duyuş ve değerleri kabulleniş durumuna göre hem dünyayı hem
de kendi varlık alanlarını anlamlandırabilmektedir. Türk öykücülüğüne gerek temas ettiği

konular gerekse de özgün üslubuyla yeni bir soluk getiren Sait Faik Abasıyanık’ın ikinci

dönem hikâyelerinde de değerleri kendi seviyelerine göre duyabilen insanlar söz konusu edilir. “Boş vermişlik”, “insan korkusu”, “yalnızlık”, “kent olgusu” ve “umutsuzluk” gibi

tema değerleri bu duyuşla birlikte metnin anlam katmanlarında var olur. Sanatkârın “Lüzumsuz Adam” adlı hikâyesinde dikkat çekilen insan, herkesten kaçan, salt bir yalnızlık
içinde kalan ve bu yalnızlıktan kurtulmak için aylak dolaşan birisi olarak karşımıza çıkar.

Bildiride yalnız insan olgusunu mekâna ve mekândaki insanlara göndermelerle anlatan

Sait Faik Abasıyanık’ın “Lüzumsuz Adam” öyküsü metnin yapısal unsurları açısından değerlendirilerek anlatının derin anlamlarına ulaşılmaya çalışılacaktır.
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3. Oturum
Fıkhî Birikimler ve Güncelliği
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Necmettin Kızılkaya

Mustafa Ateş
Bursa İnebey Yazma Eser Kütüphanesi’nde Bulunan
Fıkıh Usûlü Eserleri Üzerine Bir Değerlendirme
Hüseyin Örs
Üç Asır Üç Mezhep: İslâm’In İlk Dönemlerinde Âkile Sisteminin Dönüşümü
Mehtarkhan Khwajamir
Afganistan’da İslam Ceza Hukukunun Kanunlaştırılması
Tuba Hacer Korkmaz
Renk ve Fıkhî Hükümlere Tesiri

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi - Salon III
09:00-11:00

Mustafa Ateş, Arş. Gör., Uludağ Üniversitesi, İslam Hukuku Ana Bilim Dalı.

Bursa İnebey Yazma Eser Kütüphanesi’nde Bulunan
Fıkıh Usûlü Eserleri Üzerine Bir Değerlendirme

İnebey Yazma Eser Kütüphanesi; Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti olan Bursa’daki cami,

medrese, tekke gibi çeşitli ilim merkezlerinde bulunan ve geçmişten günümüze miras
kalan yazma eserlerin bir araya getirildiği bir kütüphanedir. Halen günümüzde matbû

olmayan, üzerinde herhangi bir çalışma yapılmayan, bir kısmı ünik nüsha olup keşfedilmeyi bekleyen birçok değerli eserin bulunduğu kütüphanede, müellif hattı nüshalar veya

müellif hattı ile karşılaştırılmış nüshalar da mevcuttur. Kütüphanede tespit edilebildiği
kadarıyla fıkıh usûlüne dair toplam 222 yazma eser bulunmakta olup, mükerrerler ha20

riç eser sayısı 96’dır. İnebey Kütüphanesi’ndeki fıkıh usûlü yazmaları türlerine göre beş
grupta tasnif edilebilir. Buna göre eserlerin 21’i metin, 36’sı şerh, 33’ü hâşiye, 3’ü muhtasar ve 3’ü risâle türünde kaleme alınmıştır. Bu eserlerin 42’si günümüzde matbû olma-

yıp, yazma halde bulunmaktadır. Günümüzde matbû olmayan eserlerden 4’ü metin, 11’i
şerh, 23’ü hâşiye, 1’i muhtasar ve 3’ü risâle türündedir. Ayrıca kütüphanede üzerine en
çok şerh ve hâşiye türü çalışma bulunan metinler Menârü’l-envâr, Muhtasarü’l-Müntehâ
ve Tenkîhu’l-usûl adlı eserlerdir. İnebey Kütüphanesi’nde bulunan fıkıh usûlü alanındaki

eserlerin türlerine göre tasnif edildiği bu çalışmada, eserler türleri ve müellifleri açısından incelenmiş, günümüzde matbu olmayıp yazma halde bulunan eserler tespit edilerek
çeşitli açılardan değerlendirilmiştir.
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Hüseyin Örs, Yüksek Lisans Öğrencisi, Marmara Üniversitesi, İslam Hukuku Ana Bilim Dalı

Üç Asır Üç Mezhep: İslâm’ın İlk Dönemlerinde
Âkile Sisteminin Dönüşümü

Kısasın yapılmadığı şibh-i amd ve hâta sonucu öldürme ve yaralamalarda maktulün ailesine diyet ödenmesi gerekir. Bu diyeti de âkile dediğimiz topluluk üstlenmektedir. Âkile,

İslâm’dan önce var olduğu gibi İslâm’dan sonra da varlığını devam ettiren ve kökeni ka-

bile anlayışına dayanan bir kurumdur. Bu kurum Câhiliye dönemindeki şekliyle kalmayıp

zamanla değişmiştir. Bu çalışmada âkile sisteminin tarihi gelişimini kısaca izah ettikten
sonra Hz. Ömer’le kurumsallaşan divan sistemini ve bunun Hanefi âlimlerince ceza hu-

kukuna tatbik edilişini ele almaya çalışacağız. Böylece fıkhın teşekkül ettiği ilk üç asrı
âkile gibi spesifik bir konu üzerinden ele alarak mezhep kurucuların fıkıh anlayışlarını
örnek olay üzerinden göstermeye çalışacağız. İlk üç asır İslami ilimlerin şekillenmesinde önemli bir yere sahip olduğu için çalışmamızı bu dönemle ve bu dönemde Hanbeli

mezhebine nazaran daha sistematikleşen diğer üç fıkhi mezheple sınırlandırdık. Hanefi
mezhebinin Hz. Ömer dönemi divan sistemini esas alarak âkile sistemini dönüştürmesi, çalışmamızın temel iddiası olacaktır. Bu iddiamızı âkilenin farklı boyutlarını gösteren

örneklerle delillendirmeye çalışacağız. Ayrıca fıkıh düşüncesinin ilk nüveleri olan eserlerde takip edilen yöntemi ve her mezhebin ana dinamiklerini bu örnekler vasıtasıyla
göstermeye çalışacağız.
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Mehtarkhan Khwajamir, Doktora Öğrencisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, İslam Hukuku Ana Bilim Dalı.

Afganistan’da İslam Ceza Hukukunun Kanunlaştırılması

Bugünkü Afganistan coğrafyasında VII. asırdan önce Zerdüştlük, Budizm ve Hinduizm
gibi dinler hâkim iken o dinlere ait bazı kanunların var olduğu da bilinmektedir. VII. Asırda İslam dininin bu topraklarda yayılmasından sonra söz konusu dinlerin yerini İslam

dini, o dinlere ait hukukun yerini de İslam hukuku almıştır. Bu bölgede, Emîr Abdurrah-

man Han dönemine (1880-1901) kadar yazılan fetva kitapları ile bazı fermanlar dışında
kanunlaştırma ile ilgili herhangi bir bilgiye rastlanmamaktadır. Emîr Abdurrahman Han

döneminde Hanefi mezhebi içindeki ihtilafları gidermek için kadılara rehber mahiyetin22

de, Esasü’l-kudât adlı kitap yazılmış ve kadıların bu kitapta yer alan usule göre hareket

etmeleri istenmiştir. Emîr Habibullah Han döneminde (1901-1919) ise Sirâcü’l-ahkâm

fi muamelâti’l-İslam adlı 5 ciltlik bir kitap hazırlanmış ve kadıların bu kitap dışındaki
kitaplara göre hüküm vermeleri yasaklanmıştır. Emanullah Han döneminde yasama düzenlemelerinde, muhafazakârların tepkisiyle karşı karşıya kalmamak için kanun kelime-

si yerine nizamnâme kelimesi kullanılarak değişik kanunlar çıkartılmıştır. Bunların en
önemlilerinden ta’zîr cezalarını içeren Nizamnâme-i cezâ-yı umûmî adıyla 297 madde-

lik ceza kanunu, had, kısas ve diyet ile ilgili hükümleri ihtiva eden Temessükü’l-Kudâti’lEmâniyye adlı eserini saymak mümkündür. Nihayet 1976 yılında daha kapsamlı bir ceza
kanunu çıkartılmıştır. Ancak bu ceza kanunu sadece ta’zir cezalarını ihtiva etmekte olup

had, kısas ve diyetle ilgili davalarda Hanefi fıkhına göre hüküm verileceği ifade edilmiştir.
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Tuba Hacer Korkmaz, Doktora Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi, İslam Hukuku Bilim Dalı.

Renk ve Fıkhî Hükümlere Tesiri

Renkler, etrafımızda gördüğümüz canlı ya da cansız tüm varlıkları tanıtan ve birbirlerinden ayıran önemli biçimsel özelliklerden biridir. Başka bir deyişle renk, insanın dış alemini tanımasında ve onunla iletişiminde temel bir araçtır. İnsanların gündelik yaşamlarında tercih ettikleri ve
etmedikleri, beğendikleri ve beğenmedikleri farklı renk seçimleri vardır. Renk üzerine yapılan
çalışmalara göre; renklerin canlı varlıklar ve özellikle de insan üzerinde fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal yansımaları ve etkileri söz konusudur. Bu nedenle, mimariden tıbba, sanayiden
reklamcılığa, güzel sanatlardan tekstile ve siyasete kadar hayatın içinden pek çok alanda renk
kavramı kendisini göstermektedir. Hatta “renk teorileri”, “renk psikolojisi”, “renk terapi” gibi
müstakil isimlendirmeler türemiştir. Yine günümüzde “alternatif tıp” diye bilinen alternatif tedavi yöntemleri arasında renk, her geçen gün daha çok ilgi çeken ve gelişen konular arasındadır.
İslâm medeniyetinde ise; renk çeşitli boyutlarıyla, sadece felsefe, fizik, optik ve astronominin
konusu olmamış, bunun yanında astroloji, edebiyat, tarih, mimari, tezhip, seramik ve minyatür
süslemelerinde çokça kullanılmıştır. Fıkıh terminolojisinde “ bir şeyin görünüş ve sıfatı” şeklinde tarif edilen rengin, pek çok fıkhî hükümde farklı mahiyetlerde yer aldığı görülmektedir.
Bunlara örnek vermek gerekirse renk, şer‘î olarak maksud olan bir hususta karine olabilir. Mesela; gasp edilen veya kiralık olarak verilen bir malın renginin değişmesinin, dişin, tırnağın veya
başka bir uzvun renginin darp sonucu değişmesinin, doğan çocuğun anne ve babanın ten renginden farklı olmasının verilen hükümlere tesir ettiği görülür. Yine renk şer‘an maksud olan bir
hususa alamet/işaret olabilir. Örneğin güneş ve şafağın renginin namaz vakitlerinin tayininde,
meyve gibi bazı toprak mahsullerinin zekat vaktinin belirlenmesinde rengin alamet olması veya
suyun renginin değişmesinin suyun necis olduğunun bir alameti olması gibi. Bazen de renk bizatihi maksud olabilir. Mesela alım satımda malın vasıfları arasında belli bir rengin özellikle şart
koşulması, kefen ve ihramda beyazın müstehap olması, siyah köpekle avlanmanın -bir görüşe
göre- haram olması gibi. Rengin ibadetler, muamelat, ceza hukuku, medeni hukukla alakalı birçok fıkhî hükme etki etmesi sebebiyle, rengin fıkıh literatüründe nerelerde ve nasıl işlendiğini
ortaya koymak bu konunun nasıl anlaşıldığını ve günümüzdeki bazı hükümlere tesirini ortaya
koyması bakımından önem arz etmektedir. Bu çalışmada sadece renkle alakalı fıkhî hükümler
bir araya getirilmeyecek, aynı zamanda gıda boyaları, makyaj, kontak lens gibi estetik işlemlerde renkle alakalı güncel fıkıh meseleleri de yakından incelenecektir.
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4. Oturum
İslam Tarihi (İslam Medeniyeti ve Müesseseleri)
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Mehdin Çiftçi

Gurban Huseynov
Emevilerin Türkistan Fetih Politikası
Esra Keskin
Kuzey Afrika’nın İslâmlaşmasında Bir Dönüm Noktası:
“Aşere” Heyeti
Mesut Can
Orta Asya Kent Topoğrafyasına Dair Genel Kabuller Üzerine Bir Değerlendirme
Rıdvan Gür
Ebu Cehil’İn Hayatı ve İslam Karşıtı Faaliyetlleri
Seda Şahin Ahmetaj
Osmanlı Döneminde Balkanlarda Eğitim-Öğretim Müesseseleri:
XIX. Asır İpek Sancağı Örneği

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi - Salon IV
09:00-11:00

Gurban Huseynov, Doktora Öğrencisi, Selçuk Üniversitesi, Tarih Bilim Dalı.

Emevilerin Türkistan Fetih Politikası

İslamiyet öncesi Türk Tarihi›ne baktığımızda Ceyhun Nehri Sasaniler (İran) ile Türkler

arasında sınır sayılmıştır. Zaman zaman bu sınır, Sasaniler veya Türkler tarafından ihlal edilse de bu durum kalıcı olmamıştır. Araplarla Sasaniler arasında yapılan Nihavend
Savaşı sonrasında bu kez Araplar Türklerin komşusu haline gelmiştir. Araplar, Sasaniler

gibi geçici olarak değil Ceyhun nehrini kalıcı olarak geçip İslam dininin Türkistan bölgesinde yayılması için fetihler yapmışlardır. Türkistan›a düzenli ve kalıcı ordu Emeviler

zamanında gelmiştir. Arap-İslam orduları Türkistan›a girdiği zaman tek devlet yerine
birbiriyle savaş halinde olan küçük şehir devletleri vardı. Türklerin kendi aralarında bir-

liği oluşturamaması Arapların bölgede rahat bir şekilde ilerlemesini sağlamıştır. Yine de
Emevîler Soğd ve Semerkant bölgesinde Türk mukavemetiyle karşılaşmış ve iki taraf ara-

sındaki mücadele Emevi dönemi boyunca sürmüştür. Bu makalede Emeviler döneminde
Türkistan›da yürütülen fetih politikaları ele alınacaktır.
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Esra Keskin, Arş. Gör., Uludağ Üniversitesi, İslâm Tarihi Ana Bilim Dalı.

Kuzey Afrika’nın İslâmlaşmasında Bir Dönüm Noktası:
“Aşere” Heyeti

Halife Ömer b. Abdülaziz İslâm’ın yayılması için birçok bölgeye ilmî yetkinliğe sahip
idareci ve heyetler göndermiştir. Emevîler dönemi valiliklerinden biri olan Kayrevan,

merkezden uzakta olmasına rağmen Ömer b. Abdülaziz’in bu hizmetinden faydalanmıştır. Halife, dönemin en iyi muhaddislerinden oluşan on kişilik bir heyeti Kayrevan için
görevlendirmiştir. İlmî yetkinliklerinin yanında insanlarla ilişkilerinde de iyi vasıflara

sahip bu grup, Kuzey Afrika ve Endülüs’ün İslamlaşmasında tam bir dönüm noktası olmuştur. “Aşere” olarak isimlendirilen heyet şehrin çeşitli yerlerine yerleşerek İslâm di26

ninin öğretimi için mescit ve küttablar kurmuştur. Bu faaliyetler şehrin ilmî gelişimini
sağlamıştır. Bununla beraber Mağrip ve Endülüs’ten gelen talebelerin İslâm dinini öğ-

renerek kendi coğrafyalarına intikal ettirmeleriyle bu topraklardaki ilmi çalışmalara da

öncülük etmişlerdir. Dolayısıyla yalnızca on kişiden oluşan ilmî heyetin küçük bir şehir
olan Kayrevan’da başlattığı bu siyasî ve ilmî hareket, Kuzey Afrika ve Endülüs’ ün İslâm

Tarihine katılma sürecinin anlaşılması için anahtar bir role sahiptir. Çalışmamızda “Aşere” heyetinin ilmî, siyasal, kültürel açıdan Kuzey Afrika halkıyla ilişkileri ve bu ilişkiler

sonucunda ortaya çıkan olumlu sonuçlardan bahsedilecektir. Bu bağlamda ele alınan dönemden önceki ve sonraki yönetim ile yerli halk arasındaki irtibatlar incelenerek, dönemin İslamlaşma sürecindeki başarı sebepleri detaylı olarak ele alınacaktır.
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Mesut Can, Arş. Gör. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İslâm Tarihi Ana Bilim Dalı.

Orta Asya Kent Topoğrafyasına Dair Genel Kabuller
Üzerine Bir Değerlendirme

Ortaçağ İslâm coğrafyacılarının eserlerinde Orta Asya şehirlerinin tasvirinde kullanılan

ortak terim ve ifadelerden mülhem bir şehir modelinin varlığı hissedilmektedir. Söz konusu kent tipolojisi, çağdaş ekollerden ünlü Rus bilgin ve tarihçi Barthold tarafından ilim

dünyasının ilgi alanına dâhil edilmiştir. Onu, hem Batı’da hem de ülkemizde bahse konu
modeli aynen kabul etmek veyahut da kısmen eleştiri yönelterek tashih etmeye çalışmak

suretiyle takip edenler olmuştur. “Kuhendiz+şehristan+rabad” üç bölümlü kent modeli
Orta Asya topraklarındaki bütün yerleşim birimlerinin tasvirinde genel geçer bir şablon

kabul edilebilir mi? Söz konusu modelin görüldüğü yerlere dayanılarak, tek bir kültüre
aidiyetine dair iddialar ileri sürülebilir mi? Bölgede yaşayan farklı kültür ve medeniyetlerden üç bölümlü kent tipolojisinin tarihsel gelişimine dair bağlantılar kurulabilir mi?

Bu ve benzeri soruların cevaplarını arayan bir yaklaşım çalışmanın bütününde sergilenmeye çalışılacaktır. Evvelemirde bölgedeki ilk insanlık yerleşimlerine dair günümüzde

dile getirilen bazı tespitlere yer verdikten sonra, Orta Asya şehirlerinin kentsel yapılarına ışık tutan arkeolojik çalışmalardan bazılarını ifade etmeye çalışacağız. Çalışmaya temel teşkil eden Orta Asya kent tipolojisine dair genel kabuller ile bunlara dair eleştiri ve

tespitlerin neler olduğunun ortaya konması ve derli toplu bir değerlendirme yapılması
çalışmanın asıl amacını oluşturmaktadır.
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Rıdvan Gür, Arş. Gör. Süleyman Demirel Üniversitesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü.

Ebu Cehil ve İslam Karşıtı Faaliyetleri

Çalışmamız Amr b. Hişam’ın -bilinen adıyle Ebu Cehil- hayatının ve İslam karşıtı faaliyetlerinin anlatıldığı biyografi niteliğinde bir çalışmadır. Ebu Cehil İslâm Tarihi’nde isminden çokca söz ettirmiş bir şahsiyettir. İslam’ın doğuşundan itibaren müşriklerin yanın-

da yer almış ve İslam’a karşı her türlü faaliyetin içinde bulunmuştur. Yaşadığı dönemde
onun bu gayreti müşrikler arasında saygıyla karşılanmıştır. Fakat Ebu Cehil, Müslüman-

larca ümmetin firavunu olarak görülmüştür. Onun söz ve fiilleriyle alakalı inen ayetler,
olayları yorumlama biçimi, tebliğ faaliyetlerini engellemek için gösterdiği çabalar ve
28

Müslüman olanlara yaptığı eziyetler çalışmamızın ana temasını oluşturmaktadır. Bu çalışma sayesinde, İslâm Tarihi’ne uzaktan-yakından ilgisi bulunan herkesin ismine çokça

rastladığı Ebu Cehil’i müstakil bir çalışmayla tanıtmış ve bilim dünyasına kazandırmış
olacağız. Bunların yanında çalışmamızda, Ebu Cehil’in karakteri, Kabilesi ve ailesi hakkında da bilgiler verilmiştir.
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Seda Şahin Ahmetaj, Doktora Öğrencisi, Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Ana

Osmanlı Döneminde Balkanlarda Eğitim-Öğretim
Müesseseleri (XIX. Asır İpek Sancağı Örneği)

Eğitim kurumları İslam müesseseleri tarihinin belirgin unsurlarından birini teşkil et-

mektedir. Çeşitli devirlerde olduğu gibi, kurulduğu ilk günden itibaren İslam’ın eğitime
verdiği önem çerçevesinde anlayış geliştiren Osmanlı döneminde de gerek merkez gerek

taşra birimlerinde eğitim kurumları varlığını sürdürmüştür. XIX. yüzyılda eğitim politikalarında gerçekleşen yeni düzenlemeler kurumlara da yansımış, bu çerçevede çıkarılan

maarif nizamnamesiyle birlikte rüştiye ve muallim mekteplerinin sayısı artmış, sıbyan

mektepleri iptidailere dönüştürülmüş ve diğer bazı yeniliklere gidilmiştir. Balkanlarda-

ki Osmanlı eğitim kurumlarının bölgede sahih İslam anlayışının yerleşmesine ve dinîkültürel hayatın gelişmesine katkısı yadsınamaz. Bu amaçla geleneksel yapısı ve yenilikler de dikkate alınarak Osmanlının, bölgede eğitim alanındaki kurumsal varlığını analiz
etmek Müslüman Balkan toplumlarının sosyo-kültürel ve dinî gelişimlerini günümüze

kadar yansıyan boyutlarıyla anlayabilmek açısından önem arz etmektedir. Tebliğimizde

Osmanlı Devleti’nin Balkan coğrafyasındaki eğitim yapılanmasına örnek oluşturması bakımından Kosova vilayetine bağlı İpek sancağı, merkez ve kazalarıyla birlikte değerlendirilecek, talebe, muallim, mektep-medrese sayılarına dair bilgiler verilecek, iptidailerden

rüştiyelere, medreselerden kütüphanelere kadar eğitim kurumlarının ana şeması ortaya
çıkarılmaya çalışılacaktır.
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5. Oturum
Eğitim Düşüncesi ve Tarihi
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Yusuf Alpaydın

Aynur Çukurcalıoğlu, Nida Bayındır
Formasyon Öğrencilerinin Aldıkları Formasyon Eğitimini
Yeterli Bulma Durumlarının İncelenmesi
İbrahim Ülker
İdeolojik Eğitim Sistemi, Din Eğitimi, Başörtüsü, Katsayı Sorunları Bağlamında
1982 Anayasasında Eğitim Hakkı
İmren Yıldız
“Dergâh Mutfağında Yemek Pişmez Adam Pişer” Sözünün
Türk Mutfak Eğitiminde Önemli Bir Öğrenme-Öğretme Tekniği Olan
Usta-Çırak İlişkisine Yansımaları
Firdevs Bulut
Oyun, Ritüel ve Anlatı:
Robert N. Bellah’da Din Merkezli Medeniyet Teorisi

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi - Salon I
11:20-12:50

Aynur Çukurcalıoğlu, Doktora Öğrencisi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü
Nida Bayındır, Doç. Dr. Dumlupınar Üniversitesi, Sınıf Öğretmenliği Bölümü.

Formasyon Öğrencilerinin Aldıkları Formasyon Eğitimini
Yeterli Bulma Durumlarının İncelenmesi

Eğitim fakültesi mezunu olmayanlara öğretmenlik hakkı tanıyan eğitime formasyon

eğitimi adı verilir. Formasyonla öğretmen alımı ülke parametrelerine göre düzenlenen

bir eğitimdir. Bu araştırma pedagojik formasyon eğitimi veren Dumlupınar Üniversitesi
(DPÜ) formasyon öğrencilerinin aldıkları formasyon eğitimini yeterli bulma durumlarını incelemeyi amaçlamıştır. Anket soruları, MEB öğretmenlik mesleği yeterlikleri, maddeleri ve formasyon ders içerikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Araştırma betimsel
bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini 2014-2015 öğretim yılı Kütahya DPÜ Eğitim

Fakültesinde öğrenim görmüş Pedagojik formasyon öğrencileri oluşturmaktadır. Araş-

tırmadan elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının %56.1’i aldıkları formasyon
eğitiminin kısmen yeterli olduğunu düşünmekte fakat buna karşılık %66.7’si etkili ve ve-

rimli öğretmenlik yapabileceklerini düşünmektedir. Öğretmen adayları alınan eğitimin

etkili ve verimli öğretmenlik için yeterli olmadığını düşünmekte ya da kendileri böyle bir
eğitim olmadan da öğretmenlik yapabileceklerine inanmaktadırlar. Araştırmaya katılan
formasyon öğretmen adaylarının %89.4’ü mesleği severek yapacağını düşünmektedir.
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İbrahim Ülker, Arş. Gör. Selçuk Üniversitesi, Hukuk Tarihi Ana Bilim Dalı.

İdeolojik Eğitim Sistemi, Din Eğitimi, Başörtüsü, Katsayı
Sorunları Bağlamında 1982 Anayasasında Eğitim Hakkı

“Eğitim hakkı” ırk, cinsiyet, din, etnik köken, yaş gibi farklılıklara bakılmaksızın, tüm bi-

reylerin eğitimden faydalanması hakkıdır. Eğitim hakkının talep eden tarafından saygı
duyulması istenen pasif bir yönünün yanında, kamu gücünden eğitim için gerekli şart-

ların sağlanmasını talep etme hakkını da içinde barındıran bir yönü de vardır. Başka bir
anlatımla, “Engel olmuyorum, bu hakkı gerçekleştirmek için serbestsin.” demek eğitim

hakkının gerçekleştirilmesi açısından anlamlı değildir. Devlet bu hakkın gereği gibi ya-

şanması için gerekli koşulları sağlamakla yükümlüdür. 1982 Anayasası’nın 42. maddesi
32

eğitim hakkını düzenlemiştir. Aslında 1982 Anayasası, bir askeri ihtilalin ürünü oldu-

ğu için eğitim hakkını düzenlemek yerine geçmişte yaşanan öğrenci olaylarından dolayı
sınırlamak amacı gütmüştür. Bununla da yetinmeyerek sınırlandırmaları sübjektif «…

çağdaş bilim ve eğitim esasları…», «…anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz.»
koşullara bağlayarak eğitim hakkının siyasi iktidar tarafından keyfi gerekçelerle sınırlandırabileceği bir yasal ortam yaratılmıştır. Anayasanın ilk hali ve diğer yasal düzenlemelerle eğitim hakkına birçok sınırlama getirilmiştir. Çağımızın yükselen değeri olan

özgürlük ve insan haklarının eğitim alanında da gerçek anlamda var olabilmesi için son
yıllarda başta anayasa olmak üzere eğitime ilişkin ciddi yasal değişikliklerin yapılmıştır.

Gerçekten de 1982 Anayasası dönemi ele alındığı zaman eğitim hakkının çok önemli aşamalardan geçtiği görülecektir. Bu dönemde yaşanan başörtüsü olayları, katsayı uygula-

maları, zorunlu din eğitimi incelenmesi gereken başlıca konulardır. Bu çalışmada 1982
Anayasasının ilk yıllarında eğitim hakkının ne şekilde uygulandığı ve günümüze gelinceye kadar geçirdiği evreler ele alınacaktır.
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İmren Yıldız, Arş. Gör. Gaziantep Üniversitesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü.

“Dergâh Mutfağında Yemek Pişmez Adam Pişer”
Sözünün Türk Mutfak Eğitiminde Önemli Bir ÖğrenmeÖğretme Tekniği Olan Usta-Çırak İlişkisine Yansımaları
Bu çalışmada günümüz âlimlerinden Ömer Tuğrul İnançer’ in “dergâh mutfağında yemek

pişmez adam pişer” sözünün, Türk mutfak eğitiminde önemli bir öğrenme-öğretme tekniği olan usta-çırak ilişkisine yansımaları ele alınarak bu tekniğin Türk eğitim tarihindeki örnekleri incelenmiştir. Usta-çırak eğitiminin Türklerin ana yurdu olan Orta Asya’ da,

Uygurların yerleşik hayata geçerek tarım faaliyetlerinde bulunmalarından başlandığı ve

tarladan mutfağa, mutfaktan sofraya kadar uzanan bu serüvendeki iş bölümlerinin günümüze kadar ne gibi değişimlere uğradığı, sosyal açıdan Türk toplumunu nasıl etkilediği
gibi sorulara cevap aranmıştır. Ayrıca mutfak eğitimini etkileyen tek gelişmenin tarımla

birlikte gelen yerleşik hayat olmadığı da vurgulanmıştır. Geçmişten bu yana tüm dünya-

yı sosyal, siyasi, iktisadi, dini, kültürel, teknolojik, bilimsel... vb. gibi alanlarda etkileyen
gelişmelerin (ör: yazının icadı, takvimin icadı, buharlı motorun icadı... vs.) mutfaktaki

yansımaları ele alınmıştır. Aynı zamanda da hem öğrencinin hem de öğretmenin mesleği, ahlaki boyutundan soyutlamadan, öğrenmesi ve icra etmesi adına Türk- İslam tarihindeki en güzel meslek etiği öğretilerine dikkat çekilmiştir. Dolayısıyla bu çalışmada,
günümüzde yeni yeni gelişmeye başlayan, Avrupa’da ve Amerika’da “food anthropology”

, Türk Eğitiminde ise “Gastronomi ve Mutfak Sanatları” olarak adlandırılan yeme içme
bilimine katkı sağlaması ve bu bağlamda eğitim veren meslek liselerinin “beslenme eğitimi” derslerinin işleniş biçiminin; kullanılan yöntem ve tekniklerinin, hazırlanan içerik-

lerinin tekrar gözden geçirilmesi; zamanla gelişen ve zenginleşen Türk Eğitim Sisteminin
daha da sistemli işlenmesine gerekçe teşkil etmesi hedeflenmiştir.
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Firdevs Bulut, Yüksek Lisans Öğrencisi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyet Araştırmaları Ana Bilim Dalı.

Oyun, Ritüel ve Anlatı: Robert N. Bellah’da
Din Merkezli Medeniyet Teorisi

Robert Bellah, Religion in Human Evolution: From Paleolithic to the Axial Age (İnsan Evriminde Din: Paleolitikten Eksen Çağına) adlı eserinde insanlık tarihi boyunca din olgusunun toplumlarda nasıl geliştiğine dair farklı bir bakış açısı sunuyor. Bu eserinde dinlerin, toplumların çocukluktan yetişkinliğe geliştirdiği “oyunların” bir bileşimi ile ortaya
çıkan ritüellerden müteşekkil olduğunu ve toplumsal – edebi anlatılar ile şekillenerek

sürekli evirildiğini ifade ediyor. Karl Jaspers›dan esinlenerek teorisini Axial Age (Eksen

Çağı) dönemlendirmesi üzerine kuran Bellah, dinlerin ortaya çıkışı ve evrim teorisini
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benzer bir perspektiften inceleyerek farklı bir din ve medeniyet algısı inşa ediyor. Bu

teorizasyonda 4 Eksen medeniyetini ele alan Bellah, her birinde ortaya çıkan farklı dinlerin ortak noktalarının “oyun, ritüel ve anlatılar” olduğunu tespit ediyor. Bellah oyunları

ritüellerin, anlatıları da dinin öncülü olarak sunuyor ve bu dört kavrama bütünlüklü bir
bakış açısı getiriyor. Ben de bu çalışmada, Bellah’nın bu eserde farklı medeniyetlerde tecrübe edilen dinleri kitabın özellikle 2. Bölümünde (Religion and Evolution) kuramsallaş-

tırılan “oyun, ritüel ve anlatı” kavramları üzerinden nasıl ortaklaştırdığını ve bu çizgide
gelişen tarihsel medeniyet algısını anlatmaya gayret edeceğim. Bunu yaparken öncelikle Bellah’nın “evrim” kavramını kullanırken kast ettiğinin ne olduğunu açıklayacağım.

Çalışmanın odak noktasını Eksen çağı toplumları oluşturacaktır; bu çerçevede hedefim
Paleolitik çağdan Eksen çağına kadar olan sürece kısaca değinmek ve Eksen çağı medeniyetleri üzerinde ayrıca durarak, bu toplumlarda ortaya çıkan din algısının toplumsal

oyun, ritüel ve anlatılar ile nasıl iç içe olduğunu ve geliştiğini açıklamaktır. Nihai amacım

ise Bellah’nın bu değerlendirmelerinden yola çıkarak dinlerin, toplumların gelişimi ve
bir medeniyet inşa etmelerinde en merkezi unsur olduğunu ifade etmektir.
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6. Oturum
Klasik Türk Edebiyatı
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bilal Kemikli

Cevat Sucu
İmparatorluk, Şair ve Şehir: 16. Yüzyıl Osmanlı Dünyasında Şehrengizler
Humeyra Mermer
Muhammed Vefâ Efendi ve Bilinmeyen Bir Na‘tı
Oğuz Yılmaz
Türk İslam Edebiyatında Manzûm Tecvîdler
Zehra Öztürk
Necâtî Bey Divanı’nda “Şiir” ve “Şair”in Vasıfları

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi - Salon II
11:20-12:50

Cevat Sucu, Yüksek Lisans Öğrencisi, Bilkent Üniversitesi, Türk Edebiyatı Bölümü.

İmparatorluk, Şair ve Şehir:
16. Yüzyıl Osmanlı Dünyasında Şehrengizler

16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk şehrengiz Mesîhî tarafından yazılmıştır. Na-

zireler yoluyla yayılan şehrengizler bize Rûm şairlerinin şehir tasvirlerini sunarken diğer
yandan şehrin “mahabîb (erkek güzeller)” tasvirlerini sunarlar. Bu çalışmada öncelikle

şehrengiz çalışmaları hakkında bilgi verilmiş, kökenine dair tartışmalar özetlenmiştir.

Ayrıca diğer edebî türlerle olan bağlarıyla ilişkisi ve imparatorluk edebiyatı değerlen-

dirilmiştir. Şehrengizlerin yazıldıkları dönem ve tür özellikleri ışığında Lâmiî Çelebi’nin
Bursa şehrengizi ve Mustafa Âli’nin Gelibolu şehrengizi incelenmiş, iki şehrengizin fark36

lılıkları gösterilmiştir. Bu farklılıklar, Lâmiî Çelebi’nin şehrengiz türüne getirmek istediği

yenilikle açıklanırken, Lâmiî Çelebi şehrengizine dair tartışmalar da özetlenmiştir. Diğer
yandan İstanbul dışındaki şehirler için yazılan şehrengizlerin, şairlerin yeni merkezin
dikkatini kendilerine ve şehirlerine çekme girişimi olarak görülebileceğini ve şehir an-

latılarında 16. yüzyıldaki dönüşüme dair hoşnutsuzlukların etkisi olduğu gösterilmeye

çalışılmıştır. Bu iki kaynağın yanında Lâtîfi’nin “Evsâf-ı İstanbul” adlı eseri de bir şehir
anlatısı olarak incelenmiş ve Osmanlı dünyasında şehir anlatılırındaki paralellikler ortaya koyulmuştur. Kısacası bir taraftan bir edebi türün dönemin zihniyetiyle bağı irdelenmiş ve şairin eserleri aracılığıyla merkezle kurdukları bağ tartışılmıştır.
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Humeyra Mermer, Arş. Gör. Uludağ Üniversitesi, İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı.

Muhammed Vefâ Efendi ve Bilinmeyen Bir Na‘tı

İslami Türk Edebiyatı metinleri incelendiğinde mutasavvıfların düşünce ve tecrübelerini
şiir vasıtasıyla ifade ettikleri görülmektedir. Bu mutasavvıflardan birisi de Muhammed
Vefâ Efendi’dir. Kaynaklarda ismi “Vefâ”, “Şeyh Vefâ”, “Şeyh Ahmed Vefâ Efendi” ve “Şeyh
Mehmed Vefâ” olarak geçen, adını “Muhammed Vefâ” olarak kullanmayı uygun görülmüştür. Tezkirelerde bu kadar çeşitli isimler ile bahsedilmesine karşın incelemiş olduğumuz

Nüzhetü’l- İhvan isimli eserde şiirlerinin başında “…şeyh Muhammed Vefâ Efendi’nin

güftesidir” ifadesinden yola çıkarak şairin ismini Şeyh Muhammed Vefâ olarak verilmesi
tercih edilmiştir. Bu tebliğde; Gülşenî Tarikatına mensup Edirneli bir şair olan Muham-

met Vefâ Efendi’nin hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilip, ardından da bir muhammesi
Üstad Ali Nihad Tarlan’ın Fuzûli Dîvânı Şerhi’nde kullanmış olduğu klasik metod ile şerh
edilecektir.
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Oğuz Yılmaz, Arş. Gör., Süleyman Demirel Üniversitesi, Türk İslam Edebiyatı Ana Bilim Dalı.

Türk İslam Edebiyatı’nda Manzûm Tecvîdler

Genelde İslam Edebiyatı özelde ise Türk İslam Edebiyatı sahasında, şairliğin verdiği kabi-

liyet ya da okuma-ezberleme kolaylığı gibi çeşitli nedenlerden dolayı dinî konuların manzum anlatımı; bir gelenek haline geldiği gibi bu konuların öğretilmesinde önemli bir rol
de oynamıştır. Fetvâ, ferâiz, akait, ilm-i hâl gibi dinî konular manzum olarak işlenmiş ve
bu konuların ezberlenmesi ya da uygulanmasında bir kolaylık sağlanmıştır. Bu bağlamda

manzum olarak işlenen bir diğer tür de manzum tecvîdlerdir. Kur’ân-ı Kerîm’in güzel ve

usulüne uygun bir şekilde okunmasını sağlayan bu ilim, Kur’ân merkezli yaşayan bir top38

lumda daima gündemde olmuş ve toplum Kur’ân’ı tecvîdle okumaya az ya da çok gayret

göstermiştir. Bu ilimde uzmanlaşmış (hâfız-şeyhülkurrâ gibi) kişiler mensur eserler telif
ettikleri gibi, aralarında şairlik vasfı olanlar tecvîd konularını nazma aktarmıştır. Özellikle Arapça manzum tecvîd ve kırâat eserleri hakkında çalışma yapılmış olmasına rağmen

araştırmalar sonucu Türkçe eserler hakkında gözle görülür bir çalışma yapılmamıştır.
Bundan dolayı çalışmanın amacı; Türk Edebiyatındaki manzûm tecvîd türü ile ilgili bir

literatür oluşturmak, manzum Türkçe tecvîd eserlerini-yazarlarını tanıtmak, tecvîd ilmi

ve konularının manzum olarak nasıl işlendiğini (dil-uslûp-şekil-muhteva vb.) genel çerçevede tahlil etmek, din, kültür ve edebiyat dünyamızda bu geleneğin izlerini sürmektir.
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Zehra Öztürk, Arş. Gör, Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Necâtî Bey Divanı’nda “Şiir” ve “Şair”in Vasıfları

Şairlerin, şiir yazarken bağlı bulundukları kurallar olarak tanımlanan “poetika”nın ilk

örneği Klasik çağda Aristo tarafından bu adla verilmiştir. Batıda bu eseri Horatius ve

Longinus’ın şiir ve hitabet sanatıyla ilgili eserleri takip etmiştir. Doğuda ise güçlü bir şiir
geleneğine sahip Arap dünyasında poetikaya zemin hazırlamış en önemli eser Kur’an-ı
Kerim’dir. Kur’an nazmı ve şiir nazmı üzerine birçok eser verilmiştir. El-Curcani’nin

“Esrâru’l Belâga” adlı eseri, İbn-i Arabi’nin eserlerinde belirttiği düşünceleri doğuda po-

etikanın ilk örnekleri sayılabilir. Emir Devletşah da tezkiresinin mukaddemesinde şiire
dair görüşlerini bildirmiştir. Edebiyatımızda ise bilinen anlamıyla yazılmış bir poetika

olmasa da şairler eserlerinde, şiire dair görüşlerini belirtmiştir. Ali Şir Nevaî ve Latîfî
tezkirelerinin mukaddimesinde şiire dair görüşlerini belirtmişlerdir. Her devirde, yazılı

kurallar olmasa da şair ve yazarlar içinde bulundukları devirde kabul görmüş ilkeleri
benimsemiş ve o ilkelere bağlı kalarak eser vermişlerdir. Divan edebiyatında da yazıya

dökülmemiş olsa da şairler tarafından benimsenmiş bir gelenek vardır. Şairler, şiirlerinde genellikle aynı konuyu işlemiş ve farklarını söyleyiş biçimleriyle ortaya koymaya çalışmıştır. Bunu yaparken de şiirin ve şairin hangi özelliklere sahip olması gerektiğini şiir-

lerinde işlemişlerdir. 15. yüzyılın en önemli şairlerinden olan Necâtî Bey’in divanı “şiir”e
ve “şair”e dair birçok beyit içermesi yönüyle önemlidir. Necâtî Bey, divanında kendi şii-

rinden yola çıkarak şiir ve şairin nasıl olması gerektiğini belirtmiş ve bu iki kavram için

birçok sıfat kullanmıştır. Necâtî Bey, şiirin “rengîn, tâze, şekker, dil-firîb, dil-sûz” şairin
ise “andelîb, şîrîn-sühan, tûtî, bülbül-tab,” olması gerektiğini belirtmiştir. Bu çalışmada
Necâtî Bey divanında şairin “şiir” ve “şair” kavramlarını ele alış biçimi ve bu iki kavrama
bakış açısı işlenecektir.

IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi 14 - 17 Mayıs 2015, Kütahya

39

7. Oturum
Hadis (Mana ile Rivayet)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Halis Aydemir

Fatma Betül Altıntaş
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DIA) Üzerinde
Hadis Merkezli Eleştirel Bir Okuma
Ayşenur Duman
Hazreti Peygamber’in Vefatından Sonra Ehl-i Beyt ve Sahâbe İlişkileri
Hayriye Betül Özcan
Memlükler Döneminde Hanımlar ve Sehâvî’nin Hanım Hocaları
Şeymanur Keçeli
Revatib Sünnetlerin Dayanakları

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi - Salon III
11:20-12:50

Fatma Betül Altıntaş, Arş. Gör., Erciyes Üniversitesi, Hadis Ana Bilim Dalı.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA) Üzerinde
Hadis Merkezli Eleştirel Bir Okuma

1988 yılında yayınlanmaya başlayıp 2014 yılında 44 cilt halinde yayımı tamamlanan

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), İslami İlimler, Türk ve İslam Tarihi,
sanatı, edebiyatı, kültürü ve medeniyeti sahalarında önemli bir boşluğu dolduran çok
kıymetli bir ansiklopedi çalışmasıdır. 2000’i aşkın ilim adamı tarafından ve 500’den fazla

kaynak eser kullanılarak yazılan, 16.000den fazla madde içeren Türkiye Diyanet Vakfı
İslam Ansiklopedisi, bizzat Müslümanların, kendi dini ilimlerini, tarihlerini, sanatlarını,

edebiyatını, kültür ve medeniyetini kuşatacak muhtevalı bir ansiklopediye olan ihtiyacın

bir ürünü sayılabilir. Bütün üstünlüklerine ve yetkinliğine rağmen Türkiye Diyanet Vakfı

İslam Ansiklopedisinde, zaman zaman yanlışlıklar ve giderilmesi halinde Ansiklopedi-

nin daha profesyonel hale gelmesi yolunda katkıda bulunacak çeşitli eksiklikler tespit
edilebilmektedir. Bu çalışmada, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinin(DİA) ta-

mamlanmış 44 cildinde geçen hadis ilmi ile alakalı tespit edilen yaklaşık 1540 maddenin
eleştirel bir gözle okunması sonucunda elde ettiğimiz sonuçlar sunulacaktır. Tenkidin,
yüksek bir medeniyetin işareti kabul edilebileceği düşüncesinden yola çıkarak, bu eleşti-

rel okumanın Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinin (DİA) Hadisle ilgili maddeleri
açısından mütevazi bir katkı sağlamasını umuyoruz.
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Ayşenur Duman, Arş. Gör. Marmara Üniversitesi, Hadis Ana Bilim Dalı.

Hazreti Peygamber’in Vefatından Sonra Ehl-i Beyt ve
Sahâbe İlişkileri

Kur’ân ve Sünnet’te fazilet sahibi oldukları açıklanan sahâbe, Şîa tarafından Hz.
Peygamber’in vefatının ardından Ehl-i beyt’inin hakkını gasp ederek İslam dininden irtidat etmekle itham edilmektedir. Bu çalışmada, Ehl-i beyt ve sahâbe arasındaki sosyal ilişkiler ile hadis rivâyet ilişkileri ele alınacaktır. Hicrî birinci asırda Ehl-i beyt ve sahâbe, birtakım siyasi anlaşmazlıklara rağmen ilişkilerini saygı ve muhabbet çerçevesinde devam
ettirmişlerdir. Siyasi alandaki ihtilafların Ehl-i beyt ve sahâbe arasındaki dostluğa halel

getirmediği; çocuklarına birbirlerinin isimlerini vermeleri, yönetimle ilgili hususlarda
42

birbirleriyle istişare etmeleri, İslâm’ı yaymak için muhtelif beldelere beraber gitmele-

ri, Resûlullah’ın hadislerinin rivâyet edilmesinde müşterek hareket etmeleri ve benzeri
veçhelerden izah edilecektir. Hz. Peygamber’in vefatından sonra Ehl-i beyt ve sahâbe ara-

sındaki ilişkilerin, Şîa’nın ileri sürdüğü birtakım iddialardan uzak olduğunu göstermeyi
hedefleyen bu çalışmada, konu gerek Ehl-i sünnet ve gerekse Şiî kaynaklardaki rivâyetler
çerçevesinde değerlendirilecektir.
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Hayriye Betül Özcan, Arş. Gör. Bayburt Üniversitesi, Hadis Bölümü.

Memlükler Dönemi’nde Hanımlar ve
Sehâvî’nin Hanım Hocaları

İslâm dininin Kurân-ı Kerîm’den sonraki temel kaynağı olan hadislerin sonraki nesillere
aktarımında, Hz. Peygamber (s.a.v.) devrinden itibaren erkeklerin yanı sıra hanımlar da
imkânları nispetinde kendilerini yetiştirmiş, çeşitli hizmetler ifâ etmişlerdir. Ancak onların bu faaliyetlerini başlangıçtan günümüze taşıyacak müstakil bir eser bulunmamakla

birlikte, sayısı gayet az olan birkaç ilmî çalışma belirli dönemlere has kılınarak yazılmış,

hanımların yaşadığı devirlerdeki konumları ve eğitime katkıları ele alınmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada, günümüzde kadınların eğitim ve öğretiminin lüzumunu ortaya koymak

amacıyla IX. asrın büyük hadis âlimlerinden olan Sehâvî’nin yetişmesinde katkısı olan
hanımların Memlükler Dönemi’nde sosyal hayattaki konumu, eğitimi, ilme özellikle de

hadis ilmine dair rivâyet, hıfz, tedris vb. hizmetleri tespit edilerek ele alınacaktır. Ayrıca
Sehâvî’nin gerek icâzet alarak gerekse icâzet dışında bir yolla kendisinden hadis aldığı hanım hocaları, kendi telif ettiği ed-Dav’ül-Lâmi‘ li Ehli’l-Karni’t-Tâsi‘ eserinden yola çıkılarak tespit edilecektir. Mezkûr konuda mevcut bir çalışmanın olmasıyla birlikte bizim orta-

ya koyacağımız meseleler kendinden önceki çalışmanın tamamlayıcı zinciri niteliğindedir.
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Şeymanur Keçeli, Yüksek Lisans Öğrencisi, Marmara Üniversitesi, Hadis Ana Bilim Dalı

Revatib Sünnetlerin Dayanakları

Kelime-i şehadetten sonra İslâm’ın en önemli rüknü olan namaz, günde beş ayrı zaman

diliminde olmak üzere kadın erkek her Müslüman için, Allah tarafından farz kılınmış bir
görevdir. Revatib sünnet olarak adlandırılan sünnet namazlar hakkında, iki bölümden
oluşan bu çalışmada gerek Kur’an’dan gerek de hadisten yararlanarak bilgi verilecektir.

Birinci bölümde, konuya öncelikle sünnetin tanımından başlanılacaktır. Ardından hüküm

olarak sünnete değinip sünnetin farklı açıdan çeşitlerini incelenecektir. İkinci bölümde
ise, birinci kaynak olan Kuran’ın vurguladığı namazın, nafile olan kısmını ayrıntılı ola44

rak ele alınacaktır. Bu bölümde sünnet; müekked sünnetler, gayri müekked sünnetler ve
mendub şeklinde üç ana başlık altında incelenecektir. Dört sünni fıkıh mezhebi ile sınırlı

tutacağımız çalışmada mezheplerin bu noktadaki görüşlerine yer verilecektir. Amacımız

kâfi derecede delille revatib sünnetleri daha iyi tanıyıp ona gereken önemin verilmesini
sağlamaktır. Bu zamana kadar bu çerçevede derli toplu bir çalışmaya rastlanılmamıştır,
konunun önemine binaen bu konu tarafımızca çalışılmıştır.
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8. Oturum
Tarih Felsefesi ve Metodolojisi
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu

Ahmet Yusuf Yüksek
Ebu Cafer Taberî ve Tarih Yazımına Katkıları
Zeynep Kaya
Resmî Tedvin Döneminin İlk Tarihçisi Olarak İbn Şihab Ez- Zührî ve
Tarihçilik Anlayışı
İlknur Ekiz
Sanayi Ötesi Toplumlarda Çalışmanın Metalaşması

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi - Salon IV
11:20-12:50

Ahmet Yusuf Yüksel, Arş. Gör, İstanbul Şehir Üniversitesi, Şehir Araştırmaları Merkezi.

Ebu Cafer Taberî ve Tarih Yazımına Katkıları

Bu bildiri Hicri 3. asırda yaşamış Ebu Cafer El-Taberi’nin hayatı ve Tarih-i Rusul ve’l-Muluk
eserinin tarih disiplinine katkılarını inceleyen bir çalışmadır. Bildiride El-Taberi’nin kısa
bir biyografisini sunulduktan sonra, yazarın kapsamlı eserinin metodolojisi, kaynakları,

içeriği ve önemi bakımından incelenmeye çalışılmıştır. Taberi her ne kadar kaleme aldığı

kapsamlı tefsiri ile tanınsa da, onun Tarih eseri de özverili bir çalışma sonuncunda ortaya

çıkan 40 ciltlik önemli bir eserdir. Taberi’nin Tarihi ve onun tarih metodolojisi, pozitivist
batı düşüncesi etrafında şekillendiği düşünülen modern tarih biliminin metodolojik kay46

naklarına dair yeni alternatif açıklamalar sunması açısından değerlidir. Dönemin tarih-

çilik anlayışı içerisinde nasıl bir yere oturduğunu ve onu takip eden tarihçilere nasıl bir
metodolojik katkı sağladığını değerlendirilecektir. Eser 40 ciltlik büyük bir Tarih olduğu

için içeriğinin ayrıntılı analizi bu kapsamı içine giremeyecektir. Ama yine de metodolojik
inceleme kapsamında eser içerisindeki bazı anlatılardan istifade edilmeye çalışılacaktır.

Bu çalışmanın yapılmasının asıl amacı sadece Müslüman bir tarihçinin biyografik an-

latısıyla beraber eserini incelemek değil, bunun yanında onun tarih metodolojine dair
yapılabilecek farklı yorumları ve de diğer ondan önceki ve sonraki tarihçilerle bakış açılarındaki benzerlikler ve farklılıkları ortaya koymaya çalışmaktır.
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Zeynep Kaya, Arş. Gör, Marmara Üniversitesi, İslam Tarihi Ana Bilim Dalı.

Resmî Tedvin Döneminin İlk Tarihçisi Olarak
İbn Şihab ez-Zührî ve Tarihçilik Anlayışı

İslam tarihçiliği ilk olarak Hz. Peygamber’in hayatının ve hadislerinin incelenmesi şek-

linde ortaya çıkıp zaman içerisinde kendi yöntemini geliştirerek hadis ilimlerinden
ayrılmıştır. Megâzî alanında ilk eser veren müellifler arasında ismi anılan Zührî, hadislerin ve aynı zamanda tarih rivayetlerinin tedvîninde büyük role sahiptir. Zira Ömer b.

Abdülaziz’in emri ile başlayan süreçte hadisleri resmen tedvin eden ilk âlim olarak ta-

nınmıştır. Emevî sarayı ile sıkı ilişkileri olan âlim, siyasi otoriteyle birlikteliğin getirdiği
avantajlardan kendisine verilen tedvin görevini yerine getirirken yararlanmıştır. Sika bir
hadis râvisi olarak Zührî, tarih rivayetlerini senetleri ve metinleri birleştirmek suretiyle

kimi zaman hadis rivayet usulünden farklı bir yol izleyerek nakletmiş, böylece İslam tarihçilik usulünün oluşmasına katkı sağlayarak Medine tarih ekolünün kurulmasına zemin

hazırlamıştır. Klasik İslam tarih yazıcılığının temellerini atan Zührî’nin rivayetleri yaratılıştan başlayarak kendi çağına kadar uzanmaktadır. Rivayetlerin en yoğun bulunduğu

alan Resulullah’ın hayatını bütün yönleriyle inceleyen siyer ve bunun savaşlarla ilgili bö-

lümü megâzî olmakla birlikte, Hulefâ-yi Râşidîn dönemi ve Hz. Ali’nin vefatı sonrasında
Muaviye’nin tek başına hilafete geldiği cem yılına kadar yaşanan hadiseler de rivayetlerde geniş yer bulmaktadır. Ancak Emevîler dönemi nakilleriyle seyrek karşılaşılmaktadır.

Araştırma kapsamında ilk dönem İslam tarihi kaynakları arasından ensab, tabakat, tarih,
siyer ve megâzî kitaplarından kullanılan son eser olan Târîhu’l-ümem ve’l-mülûk’a kadar
yapılan telifler incelenerek Zührî’ye ait olan rivayetler tespit edilmiştir. Bu nakil silsilesinden ve silsilenin bir halkası olan Hudeybiye anlaşması ile ilgili rivayetlerden yola
çıkılarak İbn Şihab ez-Zührî özelinde ilk dönem İslam tarihçilik anlayışı incelenecektir.
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İlknur Ekiz, Doktora Öğrencisi, Selçuk Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü.

Sanayi Ötesi Toplumlarda Çalışmanın Metalaşması

Dünya, geçirdiği altı sanayileşme dalgasından sonra büyük bir göç dalgası yaşamaya başlamıştır. Tarihsel olarak yaşanılan bu süreçte insanlığın hayatta kalma mücadelesi büyük
bir alana yayılmış, başka coğrafyaları keşfetmesiyle açılan yeni yaşam alanları kitlesel

göçler alarak yeni buluşlarla evrilmiş ve insanlığın emek gücü çeşitli şekillerde çalışmaya

başlamıştır. Zamanla insanın uğraşısı olan şeyler organize edilerek rutinleşmiş ve bu uğraşılar hem bilimsel disiplinler hem de yeni çalışma alanları haline gelmiştir. Çiftçilik ve

zanaatçılık küçülmüş, işçi vasfıyla çalışma hayatı başlamış, sosyo-ekonomik ve kültürel
48

paradigmalar altüst olmuş ve modernizm, postmodernizm süreçlerini zincirleme getirmiştir. Bütün hayatın merkezine konulmuş hem toplumsal hem ekonomik bir olgu olan

“çalışma”, hangi sistem olursa olsun insanın dünyada varoluşsallığını sağlayan, ona hayatın bütün imkânlarını verme vaadinde bulunan ve insanların sıkıca sarıldığı bir iş haline

gelmeye başlamıştır. En başta kapitalist sistem olmak üzere sistemler değişimler geçirdikçe çalışma olgusu da kendi tarihsel sürecini oluşturmuş ve toplumu açıklama çabamıza yeni kaynak alanı teşkil etmiştir. Klasik dönemde çalışma için “metalaşma” kavramı

kullanılırken modern ve postmodern dönemlerimizde ise çalışma, büyüsü bozulmuş bir
olgu ve sonucunda “yaşadığımız sefalet”, bir “karakter aşınması” yaratan , “sağlığa zararlı”, sakıncalı, korku yaratan, insanın doğasını bozup onu yeni bir kölelikle kullanıp atan

bir durum olarak nitelendirilmiştir. Diğer yandansa azgelişmiş ülkelere rağmen gelişmiş

olan ülkelerde çalışma, postfordizmin getirdiği esneklikle insanı önemseyen, rutinden
kurtaran ve ona bilginin gücünü ve değişim imkanını sunan, çağdaşlık, zenginleşme, refah ve mutluluk getirdiği inancındadır. Bu bağlamda makalede klasik ve postmodern dö-

nemlerdeki çalışma imgelemiyle bu iki farklı ucun halleriyle çalışmanın insan üzerindeki
etkileri ve bugün gelmiş olduğu durum üzerinde durulmuştur.

IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi 14 - 17 Mayıs 2015, Kütahya

9. Oturum
Din ve Değerler Eğitimi
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Kasım Kocaman

Ahmet Özalp
Dâvûd El-Kayserî Açısından Din Eğitiminde
Bir Dönüşüm Hadisesi Olarak Karanlık ve Aydınlık
Ahmet Tokmak
Sağımızı Solumuzdan Ayırdığımız Yaşlardan İtibaren
“İnsani Değerleri Yaşamak Ve Yaşatmak”
Hatice Fakioğlu Bağcı
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Yeterlikleri
Muhammed Esat Altıntaş
Öğretmenlerin İlköğretim DKAB Dersi ile
Değer Öğretiminin İlişkisine Dair Görüşleri

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi - Salon I
14:30-16:10

Ahmet Özalp, Arş. Gör, Marmara Üniversitesi, Din Eğitimi Bilim Dalı.

Dâvûd El-Kayserî Açısından Din Eğitiminde Bir Dönüşüm
Hadisesi Olarak Karanlık ve Aydınlık

‘Karanlık’ ve ‘aydınlık’, kadîm geleneğimizin bazı önemli simaları tarafından âlemin olduğu kadar, âlemin nüshası olarak tasavvur edilen insanın da ontolojik hakikatleri olarak

mülahaza edilirler. İnsanın ‘kevn’ ve ‘fesâd’ arasındaki gerilim ve salınımına da işaret
eden bu iki hakikat, insan için bir var olma aralığı açmakta, aynı zamanda onun din ile
ilişkisini de açığa çıkarmaktadır. Zira hakikate doğru çıktığımız seferde ‘nûr’ yolumuzu

ışıtan bir unsurdur. Aynı şekilde ‘zulmet’ de güzergâhımızı ıssızlaştıran; yani nuru bilme-

mizi, anlamamızı sağlayan ve onu tecelliye açık hale getiren mekân olarak varoluşsal bir
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unsurdur. Kayserî’ye göre insan, kendisinde ontolojik olarak mevcut bulunan karanlıklardan aydınlığa çıkabilmek için öncelikle onları keşfeder, sonrasında ise ‘seyr’ ve ‘sülûk’a

çıkar. Bu bildiride, ‘nûr’ ve ‘zulmet’i çeşitli eserlerinde insanın varoluşsal unsurları ola-

rak tasvir eden Dâvûd el-Kayserî’nin fikirlerinden hareketle bu iki olgudan, din eğitimi
açısından bir hakikat yolcusu olan insan için bir dönüşüm imkânına kapı aralayabilecek

hadiseler olarak söz edilecektir. Çalışmada, müfekkirin eserlerinin yakın okunması ya-

pılacak ve konu, tahlil yöntemiyle ele alınacaktır. Dolayısıyla bu bildiride, din eğitiminin
bakış açısıyla, karanlık ve aydınlık kavramlarının Dâvûd el-Kayserî’de dönüşüm hadisesinin elzem iki kavramı olduğu iddia edilecektir.
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Ahmet Tokmak, Öğretmen, Atatürk İmam Hatip Ortaokulu.

Sağımızı Solumuzdan Ayırdığımız Yaşlardan İtibaren;
“İnsani Değerleri Yaşamak ve Yaşatmak”

Bu çalışmada değer probleminin modern manada ilk defa Immanual Kant tarafından
18.yy da ortaya konulmasından bu yana, her geçen gün daha da sekülerleşen toplumun

kendisini bir arada tutan insani değerlerden uzaklaşması ve bu bağlamda formal bir

eğitim süreci haline getirilmeye çalışılan değerler eğitiminin hangi yaklaşımla sürece
adapte edilmesi gerektiği çalışılmaktadır. Değerler eğitimi süreci nasıl olmalıdır? Han-

gi değer hangi yaşta konu edilmelidir? sorularına cevap aranmasının yanında değerler
eğitimi yaklaşımlarından Telkin, Değer açıklama, Değer Analizi, İkilem tartışması-Adil
topluluk okulları ve Örtük programın çocuklar üzerindeki etkilerinin nasıl olabileceği

Jean Piaget ve Kohlberg’in ahlak gelişim evrelerine göre incelenmiştir. Değerler eğitiminin bir din eğitimi olup olmadığı yolundaki tartışmalara açıklık getirmesi açısından

Mantıksal Pozitivizm(Ahlaki doğru yoktur),Ahlaki Görelilik(Tüm değerler değişkendir/

kişiseldir),Çoğulculuk(Kimin değerlerini öğreteceğiz?) gibi ikilemler ve özellikle değer
eğitiminin din öğretimi olabileceği korkusuyla konuyla ilgili eğitim uygulamalarını kaybeden, zamanla aşırı bireyselci yaklaşımlar sonucu hiç bir değer ve etik ortaklığı olmayan

Amerika örneği incelenmiş, değerler eğitiminin din eğitimi ile iç içeliğinin Türkiye’deki
algılanışı, din odaklı değerlerin kazandırılmasında yapılan yanlışlar ve İmam Hatip ortaokullarının bu süreçteki rolü değerlendirilmiştir
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Hatice Fakioğlu Bağcı, Arş. Gör. Marmara Üniversitesi, Din Eğitimi Bilim Dalı.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin
Sınıf Yönetimi Yeterlikleri

Günümüzde eğitimin kalitesini etkileyen birçok değişkenden söz edilmektedir. Bu değişkenlerden birisi, genelde öğretmen yeterlikleri, özelde ise sınıf yönetimidir. Bu araştırmanın amacı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin kendi görüşlerine dayalı

olarak sınıf yönetimi yeterliklerini incelemektir. Bunun için literatür taraması yapılarak

sınıf yönetimi boyutları belirlenmiştir. Araştırmada Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin, sınıf yönetiminin boyutlarından olan sınıfın fiziksel düzeni, öğretimi plan-

lama, öğretme-öğrenme sürecinin yönetimi, sınıfta zaman yönetimi, öğrencilerle etkili
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iletişim kurma ve sınıf içi disiplini sağlamakla ilgili yeterliklere ne kadar sahip oldukları

ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın alan araştırması kapsamında, survey yönteminin görüşme tekniği kullanılarak İstanbul’un Beykoz ilçesindeki ilköğretim okullarında 2011 yılının Mart ve Nisan aylarında görev yapan 20 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğ-

retmeniyle yarı-biçimsel mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin neredeyse tamamı, sınıf ortamının fiziksel
düzenlenmesiyle yakından ilgilenmektedirler. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri-

nin bir kısmı, planlama konusunda yeterlidir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri
öğretme-öğrenmeyle ilgili yeterliklere kısmen sahiptirler. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

öğretmenlerinin bir kısmı, zamanı etkili ve verimli kullanmada yeterli düzeydeyken, çoğunluğu orta düzeydedir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin çoğunun öğren-

cilerle etkili iletişim kurdukları söylenebilir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri
sınıf disipliniyle ilgili yeterliklere kısmen sahiptirler. Sonuç olarak Din Kültürü ve Ahlak

Bilgisi öğretmenleri, sınıf yönetiminde kısmen yeterlidirler. Sınıf yönetimi yeterliklerinin
arttırılması için çalışmalar yapılmalıdır.
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Muhammed Esat Altıntaş, Yrd. Doç. Dr. Erciyes Üniversitesi, Din Eğitimi Ana Bilim Dalı.

Öğretmenlerin İlköğretim DKAB Dersi ile
Değer Öğretiminin İlişkisine Dair Görüşleri

Bu çalışmanın amacı, araştırmamıza katılan İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi
öğretmenlerinin değer öğretimi ile İlköğretim DKAB dersi arasındaki ilişkiyi nasıl gördüklerini ortaya koymaktır. Bu araştırmada nitel araştırma modelinden yararlanılmıştır.

Araştırmaya katılım gönüllülük esasına dayalı olmuştur ve bu çerçevede 24 tane İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmeniyle mülakatlar yapılmıştır. Araştırma-

mızda, öğretmenlerin İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde yer alan değer
öğretiminin önemiyle ilgili görüşlerini belirleyebilmek amacıyla, “Size göre İlköğretim

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde değer öğretimi niçin önemlidir?” ve “Değer öğretimi

ile İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi arasındaki ilişkiyi nasıl yorumluyorsunuz?”
soruları sorulmuştur. Sonuç olarak araştırmamızda yer alan öğretmenler, ahlaki değerlerin dinin içerisinde yer aldığını, dolayısıyla din öğretimi ile değer öğretiminin de birbirinden ayrılamaz iki unsur olduğunu ve dini inancın ahlakı teşvik edici gücü olduğunu
düşünmektedirler.
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10. Oturum
İslam Felsefesi-1
Oturum Başkanı: Doç. Dr. M. Cüneyt Kaya

Melek Yıldız Güneş
Darülfünun’da Ahlâk Dersleri ve Temayülleri
Mervenur Yılmaz
İbn Sina Felsefesinde Bilginin Kategorisi Problemi
Kutlu Okan, Ömer Türker
Husulî İle Huzurî Bilgi Arasında: Ebu’l-Berekât El-Bağdadî’nin
Epistemolojisi ve İbn Sînâ Eleştirileri
Mesut Emir, Hikmet Yaman
Tehafüt Geleneği Bağlamında Abdülhakim Es-Siyâlkûtî’nin fi’l ilm’l-ilâhi
Adlı Risalesi Üzerine bir Tahlil Denemesi

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi - Salon II
14:30-16:10

Melek Yıldız Güneş, Yüksek Lisans Öğrencisi, Marmara Üniversitesi, İslâm Felsefesi Ana Bilim Dalı.

Darülfünun’da Ahlâk Dersleri ve Temayülleri

Modern döneme geçiş sürecinde birçok alanı kuşatan arayışlar sonucu çeşitli tecdit çalışmaları yapılmıştır. Bunlardan en önemlileri içerisinde eğitim alanını da zikretmek gerekir. Eğitim alanının her kademesinde olduğu gibi Batı tarzı bir yükseköğretim ve ihtisas eğitimi arayış çabası içine girilmiştir. Bu arayışlar neticesinde Batı örnek alınarak

yükseköğretimde ilk adım Darülfünun’un kurulması ile atılmıştır. Darülfünun, modern
bir kurum olan üniversitenin ilk nüvelerini oluşturmaktadır. Dönemin dönüşüm ruhu
yükseköğretimin içeriğini de oluşturmada etkili olmuş, elde edilen tecrübelerle 1933 yı-

lında ilk üniversite diyeceğimiz yapının ilk adımını teşkil etmiştir. Bunlara binaen yeni
arayışlar neticesinde oluşturulan bu yapının içeriğini oluşturmada kullanılacak olan
temayülün ne olduğu, dönemin içinden kurtulunması gereken bir dönemde olunduğu

yaklaşımının kurtuluşu nerede bulduğu meselesi de büyük önem arz etmektedir. Genel

temayülün önemli olmasının yanında özel olarak İlahiyat ve Edebiyat Fakültelerinde
tedris olunan Ahlâk derslerinin de neden müfredatta yer aldığı ve içeriğinin ne olduğu

konusu da önemlidir. Ahlak derslerinin oluşturulmak istenen genç zihinler için ne gibi

dönüştürücü ya da kontrol edici bir yaklaşımın olduğu bilhassa konu içerisinde önem
teşkil etmektedir. Bu çalışma içerisinde Darülfünun’da yer alan ahlâk derslerinin miktarı,
hocaları ve içerik olarak nelerin yer aldığı incelenerek modern arayışlar içerisinde ahlâk
dersinin ne türlü bir temayül sergilediği ortaya konulacaktır.
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Mervenur Yılmaz, Yüksek Lisans Öğrencisi, Marmara Üniversitesi, İslam Felsefesi Bilim Dalı.

İbn Sînâ Felsefesi’nde Bilginin Kategorisi Problemi

İbn Sînâ, Kategoriler kitabında bilginin dâhil olduğu yüksek cinsleri, izafet ve nitelik ola-

rak belirlemektedir. Bununla birlikte, araz olup olmadığı tartışmalı olan bazı kategorileri,
Metafizik kitabında tekrar ele alarak araz olduklarının ispatını yapmaktadır. Bu bağlamda, bilginin araz oluşuna dair itirazları, felsefesinin en temel kavramsallaştırmalarından

olan varlık-mahiyet ayrımı üzerinden aşmaya ve bilginin araz oluşunu ispatlamaya çalışan filozof, bilginin nefste bulunmak bakımından araz olduğunu söylemektedir. Fakat

İbn Sînâ’nın bu görüşü, çeşitli eserlerinde farklı imaları barındıracak şekilde ele aldığı
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bilgi tanımları tarafından kuşkulu hale gelmektedir. İbn Sînâ, kimi yerde bilgiyi maddi

özelliklerinden soyutlanmış bir hakikatin kişide meydana gelmesi (husul) şeklinde ta-

nımlarken, kimi yerde ise, aklın bilgisine konu olan bilinen ile (makul) ile bilen öznenin
(akil) tek bir şey haline gelmesi olarak tanımlamaktadır. Bu tanımlardan ilkine göre, bilgi

nefiste bulunan bir araz durumundayken, diğer tanımda bulunduğu yer ile aynı şey haline gelen bilginin araz olması mümkün görünmemektedir. Diğer taraftan, tarihsel olarak

bilginin araz oluşuna dair problem, İbn Sînâ öncesinde onun yaptığı gibi müstakil olarak ele alınmamaktadır. Fakat problemin takibi, Yeni- Eflatuncu şârihlerin genel olarak

Aristoteles felsefesinin çıkmazlarına yönelik tartışmalarının konuyla ilgili imalarından

yapılmaya çalışılmaktadır. Bu bakımdan, konu İbn Sînâ’nın kendisine intikal eden felsefi
mirasın problemlerini, kendi felsefesinde nasıl aşmaya çalıştığını göstermesi bakımından önem arz etmektedir.
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Kutlu Okan, Yüksek Lisans Öğrencisi, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı
Ömer Türker, Doç. Dr. Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı

Husulî ile Huzurî Bilgi Arasında: Ebu’l-Berekât elBağdadî’nin Epistemolojisi ve ibn Sînâ Eleştirileri

Ebu’l-Berekât el-Bağdâdî (v.547/1152) 12.yy’da ibn Sînâ sonrası dönemde yaşayan en
önemli eleştirel filozof ve bağımsız düşünürdür. Kendinden önce başta Aristo ve Eflâtun

olmak üzere Fârâbî ve bilhassa ibn Sînâ’nın felsefî sisteminden ciddi bir biçimde etkilenmiş ve özellikle Şifa ile İşârât ve’t-Tenbihât eserlerinin tasnifini esas alarak kendi görüş-

lerini Kitabu’l-Muteber adlı eserinde sistemleştirme çabasına girmiştir. Bununla beraber
kendini Meşşâî ekole dâhil etmeyerek ibn Sînâ özelinde tüm sabık felsefî görüşleri eleşti-

rel bir göz ile değerlendirerek özgün fikirler oluşturma yoluna gitmiştir. Bu eleştirilerin
önemli bir kısmı da bilgi kuramı çerçevesinde olmuştur. Ebu’l-Berekât’ın ibn Sînâ epis-

temolojisine eleştirilerini 3 temel başlıkta ele almak mümkündür. Bunlardan ilki nefs
teorisi ve idrak süreçleri analizidir. Ebu’l-Berekât nefsin tanımından bilginin oluşumuna kadar neredeyse tüm safhalarda ibn Sînâ’ya karşı çıkmaktadır. Bunun temel sebebi,

Ebu’l-Berekât’ın nefsin birliği hususunu kuvveler teorisi ile çelişiyor görmesi ve tecrid
sürecini reddetmesidir. İkinci olarak bilginin mahiyeti ve tümeller sorunu gelmektedir.

Bilginin zihindeki durumu suret ve araz olmaktan çıkarak izafet ve makul haline gelmiştir. Nihayet bu iki ana konunun doğurduğu metafizik tasavvurun Tanrı’nın tikelleri bil-

mesinden Faal Akıl’ın reddine kadar uzanan sonuçları vardır ki îmâları itibariyle modern
epistemolojik hassasiyetler açısından incelendiğinde günümüz İslam düşüncesi adına

anlamını halen yitirmemiş eleştiriler haline gelmektedir. Bu makale Ebu’l-Berekât epistemolojisini ibn Sînâ ile ilişkileri bakımından bu 3 konuda incelemeyi amaçlamaktadır.
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Mesut Emir, Yüksek Lisans Öğrencisi, Marmara Üniversitesi, İslam Felsefesi Bölümü.
Hikmet Yaman, Yrd. Doç. Dr. Marmara Üniversitesi, İslam Felsefesi Bölümü.

Tehafüt Geleneği Bağlamında Abdülhakim
es-Siyâlkûtî’nin Fi’l ilm’l-ilâhi Adlı Risalesi Üzerine
Bir Tahlil Denemesi
Metafizikte Zorunlu Varlık dediğimiz Allah’ı nitelemediğimiz takdirde Allah-alem ilişkisine makul bir açıklama getirmemiz mümkün değildir. Nitelikler söz konusu olduğunda

ise; tevhidin mutlak teklik ilkesinin zedelenmesi tehlikesine karşı şu sorulara cevap bulmamız gerekmektedir: Allah’ın ilim sıfatıyla âlim olması ne anlama gelir? Entellektüel

gelenekte eşyanın hakikatleri, mutlak mahiyetler veya a’yan-ı sâbite ile ifadesini bulan

platonik ideler Allah’ın bilgisinde nasıl bulunurlar? Allah’ın bilgisi kadim bir bilgi ise yaratılmış ve çoklukla nitelenmiş şeyler o bilgide nasıl bulunurlar? Bu sorulara İslam dü58

şünce okulları klasik olarak çeşitli cevaplar vermişlerdir. Metafizikte, hakikate ulaşmak

için nazar yöntemini esas alan Meşşâî filozoflar, Tanrı’nın sıfatlarını zâtı olarak kabul

etmişlerdir. Zira aklın ilkeleri, Tanrı’nın ancak bir ve tek olebileceği, O’nu ‘var olmak’ dışında niteleyemeceğimizi ve O’ndan her ne fiil sudûr ediyorsa kendi zatından kaynaklanan zorunluluk ile olacağını ileri sürmüşlerdir. Buna mukabil teellüh yolunu esas alan

İşrakîlik, müşahade sonucu farklı sonuçlara ulaşmış ve Tanrı’nın sıfatlarının zatından

farklı olması gerektiğini savunmuştur. Tarihi süreç dikkate alınarak İslam düşünce klasikleri üzerine yükselen şerh ve haşiye literatüründe mezkûr mesele üzerine müstakil

risaleler yazılmıştır. Bu risalelerden biri de, haşiyeleri Osmanlı klâsik dönemi medreselerinde itibar gören Abdülhakîm Siyâlkûtî’ye aittir (ö.1067/1657). Bu çalışmada, onun bu
risalesi incelenip tehafüt geleneği bağlamında bir tahlil denemesi yapılacaktır. Öncelikle

Siyâlkûtî’nin zat-sıfat ilişkisine dair öne sürdüğü çözüm, ardından da Tanrı’nın bilgisinin

ispatı ve mahiyetine ilişkin görüşleri sunulacaktır. Son olarak, Gazzali’nin filozofları tekfir gerekçesi olarak gördüğü Tanrı’nın cüziyyata dair bilgisi üzerine Siyâlkûtî’nin yorumu
ortaya konulacaktır.
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11. Oturum
Fıkhî Birikimler ve Güncelliği
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kelebek

Ayşe Koç
Mehrin Nikâh Akdine Tesiri
Esma Çubukcu
Enflasyon Ortamında Karz (Borç) Akitlerinin Riba Bağlamında Değerlendirilmesi
Yakup Kara
Dil ve Usul Arasında Mefhûm-ı Muhâlefet
(İbn Hazm’ın Mefhûm-ı Muhâlefeti Reddi Bağlamında Bir İnceleme)
Mervan Selçuk
İslami Bir Sigorta Deneyimi: Tekâfül

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi - Salon III
14:30-16:10

Ayşe Koç, Yüksek Lisans Öğrencisi, 29 Mayıs Üniversitesi, İslâm Hukuku Bilim Dalı.

Mehrin Nikâh Akdine Tesiri

Mehir “ücret” manasına gelir. “Sadaka, farîza, ecir, nikâh, semen ve atiye” gibi kelimelerle

de ifade edilen mehir; nikâh akdinde erkeğin kadına verdiği kıymeti ifade eden herhangi bir mal veya nakittir. Mehir, evlenecek erkeğin eşine verdiği veya taahhüt ettiği para

yahut maldır. Mehrin nikâh anında tespit edilmesi gerekir. Mehir nikâh akdinin tamam-

lanmasıyla tahakkuk eder. Mehir, mehr-i müsemma ve mehr-i misil olarak ikiye ayrılır.
Tarafların üzerinde anlaştıkları mehre mehr-i müsemma, kızın babası tarafındaki benzer şartlardaki kadınlara bakılarak sonradan takdir edilen mehre de mehr-i misil denilir.
60

Mehrin tamamı peşin ödenebileceği gibi, tamamının veya bir kısmının ödenmesi sonra-

ya da bırakılabilir. Nikâh akdi sırasında peşin ödenene, mehr-i muaccel; ödenmesi daha
sonraya bırakılana da mehr-i müeccel denir. Taraflardan birinin ölümü veya boşanma
durumunda mehrin vadesinin geldiği kabul edilir. Mehri muaccel ve mehri müeccelin
tespit ve delilleri konusunda fakihler, nikâh akdinin tamamlanmasıyla mehrin muaccel

olarak verilmesi görüşünü kabul etmektedirler. Ancak mehri müeccele de cevaz vermiş-

lerdir. Hanefi mezhebine göre mehrin tamamının veya bir kısmının ertelenmesi sahihtir
ancak ertelenme müddetinde aşırı bir bilinmezlik olmamalıdır. Şafiî mezhebinde mehrin
te’cili caiz olmakla birlikte ertelenme süresi belli olmasa da mehir, fâsid olup mehri misil verilir. Hanbelî mezhebine göre de ertelenme süresi belli olmasa da mehir sahihtir.

Mâliki mezhebinde mehir nikâh esnasında peşin verilmezse, vadeli verilmesi halinde
bile nikâh sahih olmaz derken bir hadisi delil göstermişlerdir. Ancak, mehri müeccelin

müddeti belli ise nikâh sahihtir derler. Zahiri mezhebine göre nikâh esnasında mehrin
ertelenmesi fâsid ve bâtıldır. Ancak nikâhtan sonra mehrin te’cili sahihtir. Mâliki mezhebi mehri, nikâh akdinin sıhhat şartlarından, diğer mezhepler ise sonuçlarından kabul
ederler.
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Esma Çubukcu, Yüksek Lisans Öğrencisi, Ankara Üniversitesi, İslam Hukuku Ana Bilim Dalı.

Enflasyon Ortamında Karz Akitlerinin
Riba Bağlamında Değerlendirilmesi

Bu çalışmada enflasyon ortamında yapılan karz akitleri, riba bağlamında araştırılmıştır. İslam hukukunda riba yasağı incelenmiş, günümüz şartlarında riba muamelesine

imkân veren mazeretlerin olup olmadığı karz işlemleri bağlamında ele alınmıştır. Karz
yani borç verme akitleri incelenmiş, karz akitlerine konu olan, günümüzde kullanılan

paraların değerlerinin değişip değişmediği araştırılmıştır. Karz akitlerinin, enflasyon or-

tamında gerçekleşmesi durumunda, enflasyon farkının, alınmış olan borca eklenmesinin
Kuranın yasakladığı riba kapsamına girip girmediği araştırılmıştır. Konuyla ilgili olarak

klasik islam hukuk literatürü eserlerine referansla mezhep imamlarının görüşlerine yer
verilmiş, günümüz islam hukukçularının değerlendirmeleri aktarılmıştır. Paraların alım

güçlerine göre değerlendirildiği açıklanarak, enflasyon gibi sebeplerle paranın alım gücünün düştüğü durumlarda enflasyon fazlalığının riba kapsamına girmediği açıklanmıştır. Borcun, eksizsiz ödenmesi için enflasyon farkının göz önünde bulundurulması gerek-

tiği Hz. Muhammed’in sözlerinden ve İslamın ahlak esaslarından hareketle açıklanmıştır.
Enflasyon farkının ödenmesinin, riba yasağının kapsamına girmediği, dolayısıyla enflasyonun riba muamelesine izin veren bir mazeret olmadığı açıklanmıştır.
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Yakup Kara, Arş. Gör. Marmara Üniversitesi, Arap Dili ve Belâgatı Ana Bilim Dalı.

Dil ve Usûl Arasında Mefhûm-ı Muhâlefet (İbn Hazm’ın
Mefhûm-ı Muhâlefeti Reddi Bağlamında Bir İnceleme)

Dilin anlamı ifade etme tarzı fıkıh usûlünde önemle ele alınmış ve bu mevzuyla ilgili hususlar fukahâ metodunu izleyen literatürde ibârenin, işâretin, nassın ve iktizânın delâleti

başlıkları altında; mütekellimîn metodunu takip eden literatürde ise mantûkun delâleti
ve mefhûmun delâleti başlıkları altında özenle incelenmiştir. Mantûkun delâleti başlığı

altında, metni oluşturan lafızların manayı gösterme tarzı incelenmekteyken, mefhûmun

delâleti başlığı altında ise metni oluşturan lafızlarda açıkça ifadesini bulmamış anlamların açığa çıkarılması hususu ele alınmaktadır. Lafzın, sözde zikri geçmeyen ve ifade edil62

meyen bir şeyin hükmüne delalet etmesi anlamına gelen ve “delîlü’l-hıtâb” diye de anılan

mefhûm-ı muhâlefe, “lafzın sükût ettiği konudaki manasının sözün konusu olan anlamına aykırı olması” biçiminde tarif edilmektedir ki böyle bir çıkarımın hücciyyeti konusunda İslam bilginleri farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. İbn Hazm, mefhûm-u muhâlefet

konusunda birçok insanın hata yaptığını ve büyük çelişkilere düştüğünü ifade etmekte
ve herhangi bir önermenin, zikredilen dışındaki şeylerin zikredilenle aynı mı yahut farklı

hükümde mi olduğu hususunda bir bilgi sağlamayacağını, zikredilenin dışındaki her şe-

yin delile muhtaç olduğunu ifade etmektedir. Dinin tamamlanmışlığı ve her meselenin
Kur’an ve Sünnet ile belirlenmiş bir hükmünün olduğu görüşünü savunan İbn Hazm’ın

bu tavrının, mefhûm-ı muhâlefeti reddetme sebebi olduğunu söylemek mümkündür. Nitekim İbn Hazm’a göre mefhûm-ı muhâlefet, Allah’ın söylemediği bir şeyi ona söyletmek
anlamına gelmektedir ve bu, Allah’a iftira atmaktan başka bir şey değildir.
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Mervan Selçuk, Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi, İslam İktisadı ve Finansı Ana Bilim Dalı.

İslami Bir Sigorta Deneyimi Olarak Tekâfül

Risk transfer yollarından biri olan sigorta, çok uzun zamandan beri çeşitli şekillerde uy-

gulanarak; insanların, maruz kalmayı öngördükleri risklere karşı kendilerini güvence
altına almasını sağlamıştır. Modern sigorta serüveni ve Müslümanların bu enstrümanla

tanışması, sorulan ilk fetvalar ticarette kullanılan deniz yollarındaki gemilerin ve malların sigortalanma zorunluluğuyla ortaya çıkmıştır. Âlimlerin çoğunluğu, zorunluluk
halleri dışında bu işlemlere, İslam hukukunun kâidelerine uygun olmaması dolayısıyla

cevaz vermemişlerdir. Müslümanlar da maruz kalınan risklerin etkilerini azaltmayı hedefleyip, bunun için İslam’ın kâidelerine de ters düşmeyecek bir ürün ortaya koymaları

gerekmekteydi. Bundan dolayı Müslümanlar ilk defa 1979 yılında, Sudan’da tekâfül şir-

keti kurmuşlardır. Sigortanın aksine, tekâfül risk transferini değil, risk paylaşımını esas
alan ve yardımlaşma amacıyla kurulan bir müessesedir. Bu makalede, konvansiyonel si-

gortacılık ile tekâfülden bahsedilerek, konvansiyonel sigortanın İslami kâidelere neden
uymadığı üzerinde durulmuş ve İslami bir sigortanın nasıl olması gerektiği açıklanarak,
günümüzde tekâfül endüstrisi hakkında bilgi verilmiştir.
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12. Oturum
İLEM Lisans Oturumu-1
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Demirci

Elif Nur Akın
Moderniteyle İlişkisi Açısından Postmodernizm
Esma Güven
Uzun Süre İle Kiralanamayan Vakıf Gayrimenkulleri İçin Alternatif Bir Yol:
İcâreteyn Uygulaması
Hanife Sümeyye Taşdelen
Hüseyin Mehmet Ateşin’de Mimarlık Ve Şehir Düşünecesi
İbrahim Belek
Görünüm - Görüntü Ayrımı ve Birleşimi Üzerine Ontolojik Bir Deneme:
Bresson Sinemasında Kötülük
Ömer Faruk Uysal
Muhafazakâr Paradigmada Zamanaşımının Yeri

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi - Salon IV
14:30-16:10

Elif Nur Akdin, Lisans Öğrencisi, İstanbul Şehir Üniversitesi, Tarih Bölümü.

Moderniteyle İlişkisi Açısından Postmodernizm

‘Post-’ ön ekiyle birlikte moderniteye ilişkin bir konum belirttiğimiz postmodernizmin
bu konumunun mahiyetinin belirgin hale getirilmesi postmodernizmin neliği konusunda yapılan tartışmaların ana eksenini oluşturmaktadır. Bu isimlendirmenin doğru olup

olmadığı meselesi bir yana bu kavrama post-modernizm diyerek onu, modernizmden
ayrı, onu aşmış, ötesinde, belki ona alternatif bir hareket olarak mı; yoksa, modernitenin
içinde, onunla sürekli ilişki halinde, belki onun bir evresi ya da moderniteye bir eleşti-

ri olan modernizmin bir ileri versiyonu olarak mı değerlendiriyoruz? Bu soruya verilen
yanıtlar postmodernizmi değerlendirmede iki temel ayrım ortaya çıkarmıştır: postmo-

dernizm modernitenin devamıdır diyen ayrım ve postmodernizmin moderniteden bir
kopuş olduğunu öne süren ayrım. Bu yazıda bu iki taraf sistemli bir şekilde gözler önüne

serilmeye çalışılacaktır. Bu denemenin amacına ulaşabilmesi için ilkin Habermas’ın Aydınlanma düşüncesinin idealize edilmiş bir projesi olarak tanımladığı modernite ve ona

karşı bir eleştiri olarak ortaya çıkan modernizm kavramlarının açıklığa kavuşturulması

gerekmektedir. İlaveten moderniteden modernizme, modernizmden de postmodernizme geçiş aşamalarının kavramların mahiyetlerinin daha iyi anlaşılabilmesi gayesiyle

üzerlerinde durulacaktır. Ardından postmodernizmin ne olduğu çeşitli düşünürlerin
tanımlarıyla belirtilmeye çalışılacak ve modernizm/modernite karşısındaki konumu ve
bu konum hakkında ileri sürülmüş iki temel farklı görüş açıklanacaktır. Son olarak da
meselenin genel bir değerlendirilmesi yapılacaktır. Ayrıca bu yazıda, Harvey’in deyişiyle

‘postmodern durum’u, postmodernizm veya postmodernite olarak adlandırmak, tartışılacak taraflardan hangisine ağırlık verildiğini bir şekilde ima edeceğinden, bu kavramlar-

dan postmodernizm, 1960’lardan bu yana kültürel ve toplumsal alanda meydana gelen
değişikleri salt bir olgu olarak incelemek adına tercih edilecektir.
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Esma Güven, Lisans Öğrencisi, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Bölümü.

Uzun Süre İle Kiralanamayan Vakıf Gayrimenkulleri İçin
Alternatif Bir Yol: İcâreteyn Uygulaması

Osmanlı Devleti döneminde sosyal hayatı kolaylaştıran pek çok vakıf kurulmuştur.
Kanunî Sultan Süleyman döneminde artmaya başlayan bu vakıfların bakım, onarım gibi
masraflarının karşılanması noktasında yetersizliklerin ortaya çıkması gibi sebeplerle,
vakıfların uzun sürelerle kiraya verilmesi konusu gündeme gelmiştir. Ancak bu durumun
vakıflar hukukunun genel prensiplerine aykırı olması sebebiyle bazı Hanefî hukukçular

tarafından ’çift kira’ manasına gelen icâreteynli vakıf uygulaması düşüncesi geliştirilmiş-

tir. Bu düşünceyi savunan ve destekleyen hukukçular olduğu gibi karşı çıkan ve sorunu
66

çözmeye yönelik bu uygulamayı benimsemeyip vakıflar hukuku genel prensipleri çerçevesinde kalınması gerektiğini düşünen hukukçular da vardır. Her iki taraftaki hukukçular
da fikirlerini belirli gerekçelerle izah etmektedirler. Karşı çıkan hukukçulara rağmen bu

düşünce yayılmış ve süreç içerisinde daha da geliştirilmiştir. Böylece icâreteyn uygula-

ması, söz konusu sorunun çözümü yönünde etkili olmuş ve rahatlık sağlamıştır. Sadece
ihtiyaç ve zaruret şartlarına bağlı kalınarak cevaz verilen ve aslında bir icâre-i fâside olan

icâreteyn uygulaması, zamanla pratikte görülen bazı suiistimaller neticesinde bu şartların çerçevesi dışında kalmıştır. Bu sebeplerle bozulmaya başlayan icâreteyn muamelesi

için, XIX. yüzyılın ikinci yarısında bazı önlemler alınmaya çalışılmışsa da bu pek bir fayda
sağlamamıştır. Cumhuriyet ile birlikte ömrünü tamamlayan icâreteyn uygulaması yine

bu dönemde tasfiyeye tâbi tutulmuştur. Bu çalışmada icâreteynli vakıfların nasıl oluştuğu, ortaya çıkış sebepleri; bu muameleyi savunan hukukçular ile karşı çıkan hukukçular

ve her iki tarafın gerekçeleri, söz konusu usul hakkında çıkarılan kararlarla yapılan genişletmeler, söz konusu uygulamanın bozulma nedenleri ile tasfiye süreci ve icâreteyn
usulünün katkıları ve zararları ortaya konulmaya çalışılacaktır.
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Hanife Sümeyye Taşdelen, Lisans Mezunu, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü.

Hüseyin Mehmet Ateşin’de Mimarlık ve
Şehir Düşünecesi

Bu çalışma kapsamında Kıbrıslı Mimar Hüseyin Mehmet Ateşin’in mimarlıkla ilgili düşünce ve yaklaşımları açıklanmaya çalışılacaktır. Ateşin’in akademik literatürde ve konferanslarda yayınlamış olduğu makale ve tebliğler üzerinden bir değerlendirme yapılarak,

yapılı çevre hakkındaki düşünceleri, problem tespitleri ve teklifleri üzerinde durulacaktır. Hüseyin Mehmet Ateşin Kıbrıs’ta doğup büyümüş olması sebebiyle mesleki anlamda

mimarlık faaliyetleri, akademik görevleri daha çok bu bölgeyle sınırlı kalmıştır. Bu nedenle mimarlık çevrelerinde fazla tanınan bir isim değildir. Lisans ve yüksek lisans tahsilini İngiltere görmüştür. Bilahare Kıbrıs’taki çeşitli üniversitelerde Bölüm Başkanlığı ve

Dekanlık gibi görevlerde bulunmuştur. Cidde Kral Abdülaziz Üniversitesi’nde de misafir
akademisyen olarak bulunmuş ve mimarlık eğitimi üzerine Prof. Dr. Ahmet Eyüce ve Nu-

man Cebeci ile çalışmalar yürütmüştür. Bu çalışmalar daha sonra Arap ve Türk Şehir
Belediyeleri’nin ortak düzenlemiş olduğu ‘İslam Mimari Mirasını Koruma Konferansı’nda’
sunulmuştur. Bu sunumlarında İslami çevre tasarımcılarının yetiştirilmesi hususundaki

düşünce ve yöntemleriyle ilgili görüşlerini açıklamışlardır. Bu çerçevede Ateşin’in akademik ve mimari çalışmalarına değinilecek ve Ateşin’in üzerinde sık sık durduğu İslami

kavramların mimari ve şehir ile ilişkisinin değerlendirmesi yapılacaktır. Ateşin’in açık-

lamış olduğu ‘İslami Yapılı Çevre’ oluşumunda batılı kavram ve ideolojilerden bağımsız
olarak belli ilkeler bütünlüğünden söz edip edemeyeceğimiz irdelenecektir.
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İbrahim Belek, Lisans Öğrencisi, İstanbul Şehir Üniversitesi, Sinema ve Televizyon Bölümü.

Görünüm - Görüntü Ayrımı ve Birleşimi Üzerine Ontolojik
Bir Deneme: Bresson Sinemasında Kötülük

Bu değininin öz amacı, Bresson sinemasının temel müşküllerinden biri olan kötülüğün bireyler arasında hangi biçimlerde varlık niteliği kazandığını ve ayrıca, artık, olan-

ca çözülümü ile içsellikten yoksun bırakılmış bir dünyada; kötünün boyutlandığı yerin
neliğini ve gözetildiği çevreni göstermektir. İnsanların kendi belirlenimlerinden, kimi

sanılardan ya da birtakım tasarımlamalardan kalkarak ürettikleri gerektirimlerin ve
göstergelerin gerçeğin varlıksal bütünlüğü karşısında ne denli yapısızlaştırıcı olduğunun

çözümlenmesinin ardından; kötünün, varlık ile ilintili olması dolayımının da dışında, ah68

laki bağdaşıklıktan ve tinsel düşünceden arındırılmaya çabalanan ideallerin aldatıcılığı
aracılığıyla türeme olanaklılığını elde etmesindeki köksel dayanaklar tanıtlanacaktır. Bu

durumda Bresson sinemasının kalkış noktası olan kaçınılmaz ahlakî fenalığın kendisini
ayrımsanamayan bir kapalılık diye sunmasının karşılıği olarak düşünsel olanın kötülüğün en onulmaz uçlarına tutsak olmasına yönelik ve de öteden beri insanlığın varlığa
ilişkin olanca ağırlığı gözardı etmesi üzerine bir çıkış yetkinliğinin, yine yalnızca, saltık

ahlakî olan ile olmasının yansımaları incelenecektir. Anlamsal olanın bir ötekisi olarak

birleşim sağlayan kötülüğün ne gibi doğrusal bir anlak düzlemine oturtulduğu belirtil-

dikten sonra: dilin “kendisinde olmayan” hiçbir nesnenin varolmamasının ne demeye
geldiği aktarılarak kötülüğün bir varlık bağı olan metafizik ve onu ilkeleri ile sabitleyen
logos karşısında öne sürdüğü gerçekliğin bomboş oluşu ile değini bitecektir.
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Ömer Faruk Uysal, Lisans Öğrencisi, İstanbul Şehir Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü.

Muhafazakâr Paradigmada Zamanaşımının Yeri

Medeni hukuk, zamanaşımını “geçen süreyle edinme ve yitirme” olarak tanımlar. Proudhon bu tanımı fikirlere ve inanışlara uygulayarak, zamanaşımının muhafazakârlığın

şiarı olduğunu iddia eder. Latince “conservare” kelimesinden türetilen muhafazakârlığın
(conservatism) sözlük anlamı “olduğu gibi muhafaza etmek”tir. Muhafazakârlığın babası

sayılan Edmund Burke “Kurulu düzenin veya hükümetin, ne kadar makul olursa olsun,

bir teoriye binâen yıkılmasını onaylamaya karşı büyük gönülsüzlük hissediyorum.” ifadesiyle muhafazakâr paradigmayı en etkili biçimde özetler. Bu bağlamda muhafazakâr

biri, mevcudun kökenini kendine problematik edinmez. O yalnızca mevcut olanın müdafaası ile meşguldür. Peki mevcudu değerli kılan nedir? Bu çalışmada; muhafazakârlığın

ilk temsilcileri Edmund Burke ve Joseph de Maistre ile ilk eleştirmenleri Mary Wollsto-

necraft ve Thomas Paine’in eserlerinde, Proudhonvari bir yaklaşımla, zamanaşımının
yeri araştırılacaktır. Bununla beraber muhafazakâr düşüncede mevcudun meşruluğunun
temelleri sorgulanmaya çalışılacaktır.
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13. Oturum
İktisat Tarihi ve Düşüncesi
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Özer Özçelik

Serhan Yıldırım
Faizsiz Bir Finansman Kuruluşu Olarak Akhuwat (Kardeşlik) Kurumu
Serdar Göcen
Avusturya İktisat Okulu’nun Metodolojik Görüşleri ve
Ana-Akım İktisada Yönelik Eleştirileri
Gülistan Zengin, Cuma Bozkurt
Enflasyon ve İşsizlikle Mücadele Yöntemleri ve Çözüm Önerileri
Mustafa Mert Alabaş
Türkiye’de Bölgesel Düzeyde Gelir Dağılımı Eşitsizliğinin İncelenmesi

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi - Salon I
16:30-18:20

Serhan Yıldırım, Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi, İslam İktisadı ve Finansı Bölümü.

Faizsiz Bir Finansman Kuruluşu Olarak Akhuwat
(Kardeşlik) Kurumu

2008 finansal krizinin bıraktığı en önemli izlerden biri mevcut ekonomik sistemin temellerine yönelik eleştirilerin dünya çapında yaygınlaşması olmuştur. Bu durum var olan

düzenin ciddi bir şekilde sorgulanmasına ve alternatif sistemlerin geliştirilmeye çalışıl-

masına yol açtı. Gelir eşitsizliği, sosyal adaletsizlik ve yoksulluk gibi kavramlarda gözle
görülür bir gelişme sağlayamayan bu ekonomik sistemin karşısında, Müslüman toplum-

ların başını çektiği ülkelerin kendi inanç ve ahlaki prensiplerine uygun olarak işlemesi
ideali doğrultusunda uygulamaya başladıkları İslami Finansal Kuruluşlarının yaygınlaşması da yukarıda bahsedilen durumun bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu ideal doğrultusunda dünya çapında birçok banka, sigorta şirketi ve benzeri finansal kurum kurul-

muş ve hâlihazırda faaliyet göstermektedir. Modern anlamda 1960’lı yıllardan itibaren
başlayan bu girişimlerin gelişimi günümüzde daha belirgin hale gelmiş ve 2013 yılı iti-

bari ile bu sistemde bulunan finansal varlıkların değeri yıllık olarak %17,6’lık büyüme

ile 1,7 trilyon USD’ye ulaşmıştır (Ernst&Young, 2013). Bu hızlı gelişim ile birlikte sisteme
dair eleştiriler de artmaktadır. Kullanılan enstrümanların daha çok borç temelli işlem-

ler olduğu ve mevcut finansal sistemin kopyalanarak uygulandığı yöneltilen eleştirilerin
başında gelmektedir.Tüm bu gelişim ve eleştiriler arasında başarılı bir örnek olarak alınabilecek ve İslam’ın öğretileriyle kesin bir bağlılık taşıdığı kabul edilen bazı kurumların
da varlığı bu sistemin başarılı çıktılarındandır. Pakistan’da 2001 yılında kurulmuş olan

Akhuwat Kuruluşu da bu alanda örnek gösterilebilecek ve mevcut ekonomik düzenin
öğretilerine alternatif olarak varlığını sürdüren bir kurumdur. Bu çalışmada Akhuwat’ın

ne şekilde faaliyet gösterdiği ve hangi özelikleri ile farklılaştığı incelenecek ve ayrıca bir
model olarak ne tür imkânlar sunduğu üzerinde durulacaktır.
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Serdar Göcen, Arş. Gör. Marmara Üniversitesi, İktisat Bölümü.

Avusturya İktisat Okulu’nun Metodolojik Görüşleri ve
Ana-Akım İktisada Yönelik Eleştirileri

Avusturya İktisat Okulu’nun kurucusu Carl Menger olarak kabul edilmektedir. E. von
Böhm-Bawerk, F. von Wieser, L. Von Mises, F. A. Hayek, M. N. Rothbard gibi iktisatçılar tarafından okula önemli katkılar yapılmıştır. 20. Yüzyılın ilk çeyreğine kadar Neo-Klasik iktisat içerisinde yer alan Avusturya Okulu metodolojik gelişmelerin de etkisiyle ana-akım

dışında kalmış ve kurumsal iktisat içerisinde sınıflandırılmaya başlanmıştır. Okulun metodolojik görüşleri Aristo, Kant, Hume, Popper gibi önemli filozofların epistemolojik gö-

rüşleri ile bağlantılı olması ve farklı metodolojik görüşleri nedeniyle incelenmeye değer
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ve ana-akıma alternatif sağlayabilecek niteliktedir. Bu çalışmada Avusturyan metodoloji

Menger-Mises-Hayek çizgisinde incelenmiştir. Bu görüşlerden hareketle ana-akıma yö-

neltilen eleştiriler ve iktisat metodolojisine yönelik önerilere yer verilmiştir. Böylece
alternatif metodolojilerin varlığının gösterilmesi ve iktisat yazınındaki matematik ve

ekonometrik metotların baskınlığının azaltılarak, farklı metotlar kullanılarak yapılan çalışmalara yer açabilme imkanının araştırılması amaçlanmıştır.
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Gülistan Zengin, Yüksek Lisans Öğrencisi, Gaziantep Üniversitesi, İktisat Bölümü.
Cuma Bozkurt, Yrd. Doç. Dr. Gaziantep Üniversitesi, İktisat Bölümü.

Enflasyon ve İşsizlikle Mücadele Yöntemleri ve
Çözüm Önerileri

Enflasyon ve işsizlik bir ekonominin belirli bir dönemdeki başarısının ölçülmesinde ba-

kılan temel göstergelerin en önemlilerindendir. Bu iki gösterge ekonomi teorisini olduğu
kadar günlük hayatımızı da yakından ilgilendirmektedir. Beklentilerin bir değişken olarak kullanıldığı günümüz dünyasında, geleceğe güvenle bakabilmek ve piyasa mekanizmasının işleyişinin ve etkinliğinin bozulmaması için konu ayrı bir önem kazanmaktadır.

Makroekonomik teoride, üretim kaybına neden olmasından dolayı işsizliğin enflasyondan daha ciddi bir mesele olduğu söylense de, Türkiye’nin uzun yıllardır bu sorunlarla uğraşması ve bu uğraşın hala devam etmesi bu iki sorunla birlikte mücadele edilmesini zo-

runlu kılmaktadır. Bu çalışmada enflasyon ve işsizlik değişkenleri açıklanarak Türkiye’de

bu sorunlarla mücadelede uygulanan ve uygulanmakta olan politikalar çerçevesinde bir
değerlendirme yapılmıştır. Elde edilen bulgular sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için
enflasyon ve işsizlik oranlarının düşürülmesinin zorunlu olduğunu ortaya koymaktadır.
Bu bağlamda eğitim-öğretim kurumlarının reel sektörle koordinasyonunun sağlanması,

popülist politikalardan kaçınılması ve ülke içinde üretimi teşvik edici düzenlemeler gibi
yapısal politikaların bir an önce uygulamaya konulması gerekmektedir. Unutulmamalıdır
ki siyasi olduğu kadar istikrarlı bir ekonomik ortamda yaşamak da herkesin hakkıdır.
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Mustafa Mert Alabaş, Arş. Gör. Kocaeli Üniversitesi, İktisat Bölümü.

Türkiye’de Bölgesel Düzeyde Gelir Dağılımı Eşitsizliğinin
İncelenmesi

İktisadi eşitsizlikleri açıklamakta önemli bir gösterge olan gelir dağılımı eşitsizliği, belli

bir orandaki nüfus diliminin milli gelirden aldığı pay ile aynı orandaki başka bir nüfus

diliminin milli gelirden aldığı pay arasındaki farklılığı göstermektedir. Bölgesel gelir da-

ğılımı ise, milli gelirin ülkede farklı bölgelerde yaşayan kişilere göre dağılımı olarak ifade

edilmektedir. Gelir dağılımı eşitsizliği ile çok sayıda iktisadi değişken arasındaki ilişki
üzerine literatürde birçok araştırma bulunmaktadır. Ancak milli gelirin kişisel ve fonksiyonel dağılımı kadar bölgesel dağılımı da iktisadi olarak analiz edilmesi gereken konular
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arasında yer almaktadır. Özellikle bölgesel politikalar ve iktisadi kalkınma açısından gelir eşitsizliğinin bölgesel yapısı ve belirleyicileri büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada

gelir eşitsizliğinin bölgesel boyutunun kapsamlı bir biçimde incelenmesi amaçlanmıştır.

Bunun için ilk olarak gelir ve gelir dağılımı kavramları incelenecektir. Sonrasında Türki-

ye için bölgesel düzeyde gelir dağılımı eşitsizlik düzeyleri ile işsizlik, yoksulluk oranı ve
net göç hızı gibi değişkenler arasındaki ilişkiler ortaya konulacaktır.
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14. Oturum
Türkiye’de Sosyoloji
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Gökhan Göktürk

Bahattin Cizreli
Türkiye’de Çağdaşlaşma Ekseninde Başörtüsü
Yusuf Ekinci
Türkiye’de İslamî Hareketlerin Yeni Muhalif Halleri:
Anti-Kapitalist Müslüman Hareketler Örneği
Hasan Biçim
Emil Durkheim’in Mücadelesi:
Bireysel Olmayan Bir Toplumbilim Nasıl Oluşturulur?
Suat Alan
Türk Sosyoloji Tarihinde İstanbul Ekolü
Cemile Günaşık
Sosyoloji Anabilim Dalında Lisanüstü Görünümler: 1980 Sonrası Dönemden
Günümüze Sosyoloji Alanında Yapılmış Doktora Tezlerinin Sistematik Analizi

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi - Salon II
16:30-18:20

Bahattin Cizreli, Arş. Gör. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü.

Türkiye’de Çağdaşlaşma Ekseninde Başörtüsü

Osmanlı’nın son evresinde başlayan Batı merkezli modernleşme politikası cumhuriyete
geçiş ile birlikte niteliksel bir farklılaşma yaşadı. Kemalist elitler bazı toplumsal kesimleri ve maziyi ötekileştirerek çağdaşlaşmayı hedefledi. Batılılaşma politikası toplumsal

hayata egemen olmak için din, eğitim, kıyafet reformları yaptı. Bu üç unsurun kesişme
alanında başörtülü kadın öğrenci vardır. Türkiye’de başörtüsü yasağının 50 yıllık bir
geçmişi var. Ancak AK Parti iktidarının son 4 yıl içerisinde yaptığı yasal düzenlemeler-

le yasak sona erdirildi. Ne var ki geçmiş dönemlerin aksine laik siyasi aktörler direnişe
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geçmedi. Aksine İslami sembollerle barışık bir izlenim vermek istemektedirler. Çünkü
başörtüsü artık toplumsal uyum çerçevesinde karşı konulamayacak biçimde gündelik

hayatın bir parçasına dönüşmüştür. Başörtüsünün meşru bir sembole dönüşmesi dindar
kesimlerin modernleşmesi ile mümkün oldu. Araştırma, bu dönüşümü iki ayrı kanaldan

incelemektedir. Birinci alanda 14 başörtülü kadınla yapılan görüşmelerle gündelik hayat

pratikleri üzerinden geleneksel kadınlık algısını nasıl yıktıkları ortaya konulmak istenmiştir. İkinci bölümde ise 11 İslami aktör ile yapılan görüşmede aktörlerin tedrici dö-

nüşüm olarak beliren politik taktiklerinin aslında hedeflerinin dışında modernleşmenin
kitleselleşmesini sağladığı görülmektedir. İslami aktörlerin siyasi ve iktisadi bürokrasi
ile tanışmalarının geçmişi daha eskiye dayansa da bu ilişki AK Parti döneminde kurum-

sallaştı. 28 Şubat süreci ardı sıra devam eden yasakların çağdaşlaşma iddiasının aksine
anti-modern bir girişim olduğu, Müslümanların toplumsal hayatta var olma gayretinin
modernleşme mücadelesi olduğu görülmektedir.
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Yusuf Ekinci, Doktora Öğrencisi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyoloji Ana Bilim Dalı.

Türkiye’de İslamî Hareketlerin Yeni Muhalif Halleri:
Anti-Kapitalist Müslüman Hareketler Örneği

Türkiye’de 1960’lı yılların sonundan itibaren geniş bir muhalif toplumsal harekete dönü-

şen İslami gruplar, 1980’li yılların ardından toplumsal tabanını genişletmiş; fakat 1990’lı
yıllardan itibaren kamusal alanda sunulan yeni fırsatları değerlendirerek hızlı bir dönüşüm sürecine girmiştir. Bu dönüşüm, özellikle 28 Şubat’ın ardından niteliği ve kimliği

öncekinden farklı bir biçim almış; yenilik söylemleriyle ortaya çıkan AK Parti ile birlikte
farklı bir aşamaya girmiştir. İslamcı siyasetin, ekonominin ve toplumun 1980’li yılların

sonundan itibaren yaşadığı dönüşümler ve özellikle 2002’de iktidara gelen AK Parti’nin

ürettiği ekonomi-politikalar, İslami toplum içerisinde çelişkileri ortaya çıkarmış ve temel motivasyonu kapitalizm karşıtlığı olan muhalif bir damarı belirginleştirmiştir. AK

Parti’nin özellikle ikinci iktidar döneminin ardından (2007 sonrasında), İslami niteliği

ve kapitalizm karşıtı kimliği ön planda olan muhalif toplumsal ve siyasal hareketler gö-

rünür olmaya başlamıştır. Yeni Siyaset Girişimi, Has Parti gibi siyasal hareketlerin (bir
süre sonra kapansa da) ortaya çıktığı ve daha sonra kapitalizm karşıtı İslami hareketlerin
görünür olduğu bu süreç, İslami toplum içerisinde sınıfsal bir ayrışmaya varan bir söy-

lem farklılaşmasına zemin hazırlamıştır. Bu çalışmada, yazarın yüksek lisans tezinden
ve sözü edilen muhalif hareketler ile yapılan yüz yüze derinlemesine mülakatlardan da
yararlanılmıştır.
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Hasan Biçim, Arş. Gör. Iğdır Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü.

Emil Durkheim’in Mücadelesi:
Bireysel Olmayan Bir Toplumbilim Nasıl Oluşturulur?

Emile Durkheim, klasik sosyolojinin kurucuları arasında kendine yer bulan ve sosyolo-

jiye metodoloji bulmak için yoğun uğraş vermiş öncü bir düşünürdür. Sosyoloji, her ne
kadar kendisinden çok önce Aguste Comte, Spencer ve Mill tarafından kavram olarak

kullanılmış olsa da Durkheim’ın söz konusu bilimsel çabanın yöntembilimsel bir zemine
oturmasında ve sosyolojinin akademik güvenirliğin ve etkinin yayılmasında emeği büyüktür (Thompson, 2002:1). Durkheim, Fransa’da sosyolojiyi tanınır hale getirdi ve sonuç olarak çalışmaları genelde sosyal teoride özelde ise sosyolojide hâkim bir etki bıraktı
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(Ritzer, 2010: 19). Yaşadığı dönemde ve sonrasında organizmacı, pozitivist ve hatta ah-

lakbilimci olarak nitelendirilse de sosyolojiye yöntem geliştirme konusunda kendisinden
sonra gelen sosyologlar için göz ardı edilmeyecek bir miras bırakmıştır. Bu çalışma genel

olarak Durkheim sosyolojisinin oluşum süreçlerini açıklamayı amaçlamaktadır. Özel de
ise Durkheim’in sosyoloji bilimine yöntem geliştirirken bireysel psikolojiyle girdiği te-

orik mücadele ele alınmıştır. Durkheim, sosyolojinin temel teorik tartışmalarından biri
olan birey-toplum ikiliği konusunda bireyi toplum içinde bir fonksiyon olduğunu belirtir.

Durkheim’e göre pozitif bir bilim olarak sosyoloji, bireyin tekil bilincinden ziyade top-

lumsal olanın, kolektif olanın olgusal ve karşılaştırmalı bilgisine dayanır. Tarde ile girdiği
polemikler sonucunda ontolojik ve yöntembilimsel olarak toplumcu ve bütüncül sosyo-

lojik bakışın açıklanması amaçlanmıştı. Buradan hareketle Durkheim’in sosyolojisindeki

önemli bir köşe taşı olan bireysel bilinci esas alan bireysel psikoloji karşı giriştiği teorik
mücadele ele alınmıştır.
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Suat Alan, Arş. Gör., Bingöl Üniveristesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

Türk Sosyoloji Tarihinde İstanbul Ekolü

Türk sosyoloji tarihi 2014 yılı itibari ile 100 yıllık serüvenini tamamlamıştır. Ziya Gökalp

tarafından 1914 yılında kurulan Türkiye’nin ilk sosyoloji kürsüsü olan İÜEF Sosyoloji
Kürsüsü Türk sosyoloji tarihinin 100 yıllık serüvenine tanık olmuş, Kıta Avrupa menşeli

sosyoloji tarzını kuşaklar arası aktararak bir gelenek oluşturabilmiştir. Türk sosyoloji
tarihinde iki ekolden bahsedilmektedir: İstanbul ekolü ve Ankara ekolü İstanbul ekolü

makro ölçekli tarihsel sosyoloji yapan ekol olarak dikkat çekerken, Ankara ekolü mikro
ölçekli uygulamaya dönük araştırmalar yapan ekol olarak dikkat çekmektedir. İstanbul

ekolü Gökalp’in kurduğu kürsüde varlığını sürdüren ve Gökalp’in düşüncelerine de sahip
çıkan bir ekol olarak dikkat çekmektedir. Gökalp’ten sonra H. Ziya Ülken, Cahit Tanyol,
Baykan Sezer ve son olarak Korkut Tuna’nın bu ekolün bir parçası olarak sosyoloji alanında etkin oldukları görülmektedir. Ülken, Gökalp’ten sonra İÜEF Sosyoloji Kürsüsünün
ikinci kurucusu olarak anılmaktadır. Sosyolojide makro ölçekli tarihsel sosyoloji yapma

tarzını önemli ölçüde sürdürmüştür. Bu geleneğe Z.Fahri Fındıkoğlu, N.Şazi Kösemihal,

Cahit Tanyol gibi isimlerde dahil edilebilir. Ülken’den sonra bu geleneğin en canlı örneği
olarak karşımıza çıkan isim Baykan Sezer olacaktır. Sezer’in tüm çalışmalarında tarihsel
sosyoloji yapma tarzı görülmektedir. Bu ekolün son halkasını oluşturan isim ise Korkut
Tuna’dır. Tuna, sosyoloji anlayışı ile hem İstanbul ekolünün son temsilcisi olarak kabul

edilmekte, hem de mikro ölçekli uygulamaya dönük çalışmaları ile de ekolden farklılaşmakta ve ekole yeni bir anlayış kazandıran isim olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada,
Türk sosyoloji tarihinin 100 yıllık serüvenine kısaca vurgu yapılacak ve Türkiye’de etkili

olan iki sosyoloji ekolünün -İstanbul ve Ankara- sosyoloji yapma tarzları karşılaştırıla-

caktır. Devamında İstanbul ekolünün önemli isimlerinden H. Ziya Ülken, Baykan Sezer,
Korkut Tuna örnekleri incelenecektir.
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Cemile Günaşık, Yüksek Lisans Öğrencisi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyoloji Ana Bilim Dalı.

Sosyoloji Ana Bilim Dalında Lisansüstü Görünümler:
1980 Sonrası Dönemden Günümüze Sosyoloji Alanında
Yapılmış Doktora Tezlerinin Sistematik Analizi
Türkiye’de sosyolojinin ana yönelimlerini ve eğilimlerini belirlemek için önemli kıstaslardan bir tanesi de alanda yürütülen çalışmaların incelenmesini oluşturmaktadır. Bu

anlamda doktora tezleri o alandaki bilimsel bilginin üretilmesi noktasında önemli bir
kıstastır. Bu noktada ülkemizdeki üniversitelerin Sosyoloji Bölümünde hazırlanmış dok-

tora çalışmalarını ampirik/istatistik veriler eşliğinde tahlil etmek ve hangi alanlarda
yönelim olduğunu ortaya koymak, Türkiye’de sosyolojinin akademik bir disiplin olarak
bugünkü sorunsallarını ve açmazlarını açıklamamız noktasında da bize önemli ipuçları
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sunacaktır. Bu doğrultuda, 1980 sonrası dönemdeki Sosyoloji Bölümü doktora tezlerinin
bibliyografik dökümü ile sistematik olarak teorik konu boyutu ve merkez çevre düzlemindeki yönelimleri açısından ele alan bir tartışma yürütülecektir. Sonuç olarak bu çalış-

mada sosyoloji alanında hangi dönemde hangi konuların çalışıldığı, hangi üniversitelerin
hangi konular üzerine yoğunlaştığı gibi temel sorulara cevap aranacaktır.
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15. Oturum
Dinler Tarihi
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Türkan

Emine Battal
Yeni Dini Hareketler ve Şiddet
Mehmet Kalkan
Türkiye’de Dinler Tarihi Çalışmaları (Yüksek Lisans ve
Doktora Tezleri) İstatistiksel Analiz
Nagehan Zeynep Ceylanlar
Katolik Rahibelerin Manastır Tecrübesi :
İtalya’da Karmelit Tarikatı Örneği
Seda Özmen
Moses Mendelssohn ve Yahudi Modernizasyonu

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi - Salon III
16:30-18:20

Emine Battal, Arş. Gör. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Dinler Tarihi Ana Bilim Dalı

Yeni Dini Hareketler ve Şiddet

XX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren küresel çapta yaşanan değişmelere paralel olarak

bilhassa Batı toplumlarında, “kült grupları”, “tarikatlar”, “yeniçağ dinleri”, “yeni dinî hareketler” gibi farklı kavramlarla ifade edilen Yeni Dini Hareket (YDH)’lerin ortaya çıktığı

ve kısa zamanda bu hareketlerin tüm dünyada yaygınlık kazanmaya başladıkları bilin-

mektedir. Nitekim çoğunlukla marjinal dini oluşumlar olarak kendisini gösteren YDH’ler
zaman zaman büyük yankı uyandıran bir takım şiddet eylemleri ile gündeme gelmişler-

dir. YDH’lerin cinayet, suikast, toplu intihar gibi şiddet eylemleriyle gündeme gelmeye
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başlamasıyla birlikte YDH’ler ve şiddet arasında doğrudan bir ilişkinin olup olmadığı,
şayet varsa bu ilişkinin hangi boyutta ve ne tür özelliklere sahip olduğu, bu hareketlerin şiddete ne derecede eğilimli olduğu, hangi faktörlerin şiddete yol açtığı gibi konular

tartışılmaya başlanmıştır. Bu bildiride de öncelikle YDH-şiddet ilişkisi, gerçekleştirmiş
oldukları eylemlerle zihinlere kazınan ve “büyük beş” olarak da bilinen Halkın Tapınağı, Branch Davidians, Aum Shinrikyo, Güneş Mabedi ve Cennet’in Kapısı hareketleri baz

alınarak örneklendirilecektir. Daha sonra üyelerini “ölmek ya da öldürmek” hedefine
odaklayan YDH’leri şiddete yönelten apokaliptik inanç, karizmatik liderlik gibi faktörler
ele alınacaktır. Nihai olarak, eskiden beri yaşanan ve halen dünyanın pek çok bölgesinde
kıyasıya devam eden din ve mezhep kavgalarının gerçek mahiyetinin anlaşılmasına katkıda bulunulmaya çalışılacaktır.
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Mehmet Kalkan, Arş. Gör. Bozok Üniversitesi, Dinler Tarihi Ana Bilim Dalı.

Türkiye’de Dinler Tarihi Çalışmaları (Yüksek Lisans ve
Doktora Tezleri) İstatistiksel Analiz: 1959-2013

İslamiyet’in var olduğu ilk dönemlerden beri farklı dinler İslam toplumlarında önemli bir
yere sahip olmuştur. Tarihin ve zamanın algısından bağımsız olmayıp savunma ve reddiye dili bu dünyaya hâkim olmuştur. Polemik dili günümüzde yerini yavaş yavaş Objektif

anlayışa bırakmıştır. Müslüman düşünürlerin tarihsel polemiklerinin diğer inanç mensuplarının İslam ve Müslüman algısından daha kötü olduğu söylenemez. Ancak günümüz

Türkiye’sinde yapılan çalışmaların önemli bir kısmı diğer dinleri akademik metodolo-

ji çerçevesinde ve yine akademik ahlakın sınırlarını aşmadan analiz ve değerlendirme
amacıyla yapılmaktadır. Bu tebliğin yazılış amacı Türkiye’de Dinler Tarihi Bilim Dalı’nda

1959-2013 yılları arasında Dünya dinleri hakkında tamamlanmış olan yüksek lisans ve
doktora tezlerini istatistiksel olarak incelemek ve geleceğe yönelik yeni çalışmalar yapı-

lırken dikkate alınabilecek hususları dile getirmek olacaktır. Araştırmamızı hazırlarken
Yüksek Öğretim Kurumu’nun veri tabanı taranarak, 1959-2013 yılları arasında hazırlan-

mış tezler yazar, danışman, üniversite, tez türü, tez adı ve yıl olarak istatistiksel veriye
dönüştürülmüş ve düzenlenmiştir. İslam Araştırmaları Merkezi’nin veri tabanı ile karşı-

laştırılarak farklılıklar ve yanlışlıklar büyük ölçüde giderilmiştir. Sonuçta araştırmamıza
konu olan 650’den fazla yüksek lisans ve doktora tezi YÖK ve İSAM kütüphanelerinin

veri tabanı temel alınarak taranmış ve muhteva açısından Yahudi Tarihi ve inancıyla ilgili

çalışmalara odaklanılmıştır. Bu tebliğ, Türkiye’de 1959-2013 yılları arasında yapılan tez-

lerin; yıllara, yapıldığı üniversiteye, derecesine (yüksek lisans doktora), diyalog, dinleri
karşılaştırma, yapan kişilerin akademiye katılması, cinsiyet, konu, İslam- Yahudilik ilişkileri vb. bağlamlarda elde edilen istatistiki verilerin analizine dayanmaktadır. Bu analizler

Türkiye’de Dinler Tarihi hakkında yapılan tez çalışmalarının ideolojik veya apolojetik bir
eğilimden uzaklaşarak fenomonolojik bir algılamaya doğru yöneldiğini göstermektedir.
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Nagehan Zeynep Ceylanlar, Doktora Öğrencisi, Uludağ Üniversitesi, Dinler Tarihi Ana Bilim Dalı.

Katolik Rahibelerin Manastır Tecrübesi:
İtalya’da Karmelit Tarikatı Örneği

İnsanın hakikati arayışının ve Tanrı’nın rızasına uygun yaşama arzusunun bir tezahürü
olan mistik tecrübe Hıristiyan manastır geleneğinde önemli bir yere sahip olmuştur. Hıristiyan geleneğindeki bu yaşam tarzına yönelik pek çok örnekten biri de Ortadoğu’da

doğan ve Batı’ya uzanan tarihiyle “Yalın Ayaklı Karmelit’’ tarikatıdır. Karmelit tarikatının

manastır hayatı Tanrı’nın çağrısı üzerine dünyayı hem batıni hem de zahiri anlamda radikal bir şekilde terk etmekle başlar. Ayrıca kişinin kendi benliğinden vazgeçmesi suretiyle manastır içinde; sessizlik, inziva ve yoğun tefekküre dayanan bir ibadet ve çalışma
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hayatı vasıtasıyla, kendini Tanrı’ya adayarak mistik birliğe ulaşması üzerine kurulmuştur. Bu çalışma Yüksek Lisans tezi çerçevesinde araştırmacının İtalya Fano’da bulunan

Yalın Ayaklı Karmelit rahibelerinin “Azize Teresa’’ adlı manastırında katılımcı- gözlemci
sıfatıyla yaşama talebini iletmesi ve cemaatin bu talebi kabul etmesiyle doğan, yaklaşık

altı ay süren özgün bir inziva tecrübesine dayanılarak hazırlanmıştır. Çalışmanın amacı rahibelerin manastır hayatını çok yönlü ve deskriptif bir şekilde sunmaktır. Çalışma

esnasında tarikatın kurallarına riayet edilmiş, rahibelerin mahremiyeti gözetilmiş, ça-

lışma kişisel deneyim ve gözlemlerle desteklenmiştir. Dolayısıyla bu tarikatın manastır
tecrübesinden yola çıkarak günümüzde Hıristiyanlıkta monastisizmin nasıl yaşanmakta
olduğu da keşfedilmeye çalışılmıştır.
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Seda Özmen, Dr., İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Moses Mendelssohn ve Yahudi Modernizasyonu

Avrupa tarihi boyunca sürekli yer değiştiren ve farklı şehirlere dağılmış azınlıklar ola-

rak hayatta kalmaya çalışan Yahudiler; ekonomik, siyasi, kültürel ve dini alanda pek çok

sınırlama ve baskıyla karşılaşmıştır. 18. yüzyıla gelindiğinde Aydınlanma düşüncesinin
Avrupa’nın düşünce dünyasında meydana getirdiği etkiyle birlikte Yahudilerin durumu

da büyük oranda değişmiştir. Yahudilerin toplumsal statülerinin yükseldiği ve vatan-

daşlık hakkının tartışıldığı bu dönemde, bir ulus değil de dini bir azınlık olarak Avrupa
toplumunun bir parçası olma fırsatını yakalayan Yahudiler, kendi içlerinde bir değişime gitmişlerdir. Modern Avrupa’ya dahil olmak isteyen bu Yahudiler; konuşmalarıyla,

giyim ve yeme-içmeleriyle Avrupalı Hıristiyanlara uyum sağlamaya başlamış, değişime
direnen dini geleneği ve otoriteyi eleştirerek reformlarla uyumlu bir Yahudilik anlayışı
ortaya koymaya çalışmışlardır. Bu çaba Yahudilik içinde bir bölünme yaratmış, Yahudiliği
modernize etmeye yönelik reformları savunan Yahudi aydınlanma hareketini meydana
getirmiştir. Alman Yahudi Filozof Moses Mendelssohn, aydınlanma felsefesi ile uyumlu

Yahudilik anlayışı ile bu harekete öncülük etmiştir. Mendelssohn bir yandan kendi yaşamıyla bir Yahudi olarak Avrupa toplumu tarafından kabul görmenin nasıl olabileceğini

gösterirken, diğer yandan da Jerusalem isimli eseriyle modern dünyada sürdürülebilir,
akıl ile çelişmeyen ve doğal dine uygun bir Yahudilik anlayışı ortaya koymuştur.
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16. Oturum
Osmanlı Entelektüel Tarihi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hasan Basri Karadeniz

Mustafa Altuğ Yayla
Lamii Çelebi ve Onun Maktel-i Al-i Resul’u:
16. Yüzyıl Vaizlerinden Molla Arab’ın Maktel Karşıtlığına Yakından Bakmak
Şenol Gündoğdu
Namık Kemal ve Mehmed Akif’in Batı Algıları
Meryem Karabekmez
II. Abdülhamid Döneminde Modern Osmanlı Eğitiminin Oluşumu
Yunus Kırmaci
IXVI. Yüzyılda Sıra Dışı Bir Eser: Tarih-i Hindi Garbi

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi - Salon IV
16:30-18:20

Mustafa Altuğ Yayla, Arş, Gör. Bülent Ecevit Üniversitesi, Tarih Bölümü.

Lamii Çelebi ve Onun Maktel-i Al-i Resul’u:
16. Yüzyıl Vaizlerinden Molla Arab’ın Maktel Karşıtlığına
Yakından Bakmak
Bu çalışmada ilk olarak Rum’da Türkçe edebiyatın oluşum dönemlerinden beri üretilmiş
olan Maktel metinlerinin 16.yüzyıl Rum dünyasında yarattığı “kriz” tartışılacaktır. Bu

çerçevede ilk olarak 16.yüzyılda Rum’da Maktel üretimine karşı çıkan Molla Arab hakkında bilgi verilecek, daha sonra ise Molla Arab’ın bu karşı çıkışına karşı çıkan Lamii Çe-

lebi hakkında bilgi verilecektir. Daha sonra ise kendi deyişiyle I. Süleyman’ın defterdarı
Sinan Bey’in desteğiyle ve “ashab-ı Semerkand”ın etkisiyle kaleme aldığı maktel metni

yakın bir okumaya tabii tutulacaktır. En nihayetinde vurgulanmak istenen husus, Lamii
Çelebi’nin Rum’da mevcut olan Maktel geleneği ile “ashab-ı Semerkand”ın Maktel gelene-

ğini bağdaştırmak derdinde olduğudur. Bu çerçevede onun Molla Arab’ın Maktel karşıtı
tasavvuruna karşı yeni bir metin üretme projesine giriştiği öne sürülecektir.
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Şenol Gündoğdu, Arş. Gör., Ankara Üniversitesi, Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı.

Namık Kemal ve Mehmed Akif’in Batı Algıları

Osmanlı, İslam ve Türk modernleşmesinin iki önemli münevveri olan Namık Kemal ve
Mehmed Akif’in ‘Batı’ algıları bu çalışmanın konusu olacaktır. Tarihsel bir ortaklık üzerinden tanımlanan Batı ve Batı medeniyeti modern zamanlarda dünyanın Batılı olmayan
kısmı üzerinden hâkimiyet oluşturma arayışı içerisindedir. Bu arayış doğrultusunda Batı

dışındaki toplumların bazılarında Batı’nın bu arayışına karşı kurtulma çabaları ortaya
çıkmıştır. Osmanlı Devleti de Batı’nın hâkimiyet arayışından etkilenen toplumlardan

birisidir. Osmanlı’da modernleşme bu çabalar ile birlikte başlamıştır denilebilir. Namık
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Kemal ve Mehmed Akif bu sürecin içerisinde yaşamış birer münevver olarak Batı’nın
baskısından kurtulma ekseninde Batı’ya dair algılar oluşturmuşlardır. Hem Kemal’in

hem Akif’in Batı algıları modernleşme sürecinin psikolojik ve sosyolojik etkisi altındadır.

İkisinin kafasında da Batı’ya dair olumlu ve olumsuz olmak üzere ikili bir algı vardır.

Olumlu anlamdaki Batı ilerlemiş ve medenileşmiş olduğundan dolayı ondan ders çıkarıl-

ması gerekir. Olumsuz anlamda Batı ise Osmanlı’yı baskı altında tutan ve onu tehdit eden
olası sömürgeci olarak yer alır. İki münevverin birbirlerine benzer Batı tasavvurlarını ele

almak Batı’nın Osmanlı, Türk ve İslam düşünce tarihi açısından nasıl algılandığını Mehmed Akif ve Namık Kemal’in dünya görüşleri özelinde ortaya koyacaktır.
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Meryem Karabekmez, Doktora Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi, Tarih Bölümü.

II. Abdülhamid Döneminde
Modern Osmanlı Eğitiminin Oluşumu

Geç Osmanlı İmparatorluğu döneminde, eğitim kurumları sadık ve itaatkâr bir tebaa

yetiştirmek için bir araç olarak kullanıldı. İmparatorluk dahilinde öğrencilere maddi ve
manevi kolaylıklar sağlayan misyonerlerin ve gayrimüslimlerin kurdukları okulların sayıları gittikçe artmaktaydı. Islahat Fermanı, 1877-78 yıllarında Osmanlı- Rusya arasındaki savaş sonucunda imzalanan Yeşilköy Antlaşması ve 1878 Berlin Antlaşması, Osman-

lı’daki gayrimüslimlerin haklarını genişletmiş ve özellikle Doğu Anadolu’da Ermenilerin
korunmasını garanti altına almıştır. Bu vesilelerle yabancı güçler ve gayrimüslim tebaa

imparatorluk bünyesinde kendi eğitim kurumlarını açarak öğrenciler yetiştirmişlerdir.

Bu durum Osmanlı için bir tehdit oluşturmuştur. Bu çalışmada bu tehdidi oluşturan unsurlar ve Osmanlı Devleti’nin buna karşı aldığı tavırdan bahsedilecektir. İmparatorluk,

vilayetlerde maârif meclisleri kurarak ve bu meclislere de birer maârif müdürü atayarak

kendi eğitim sistemini yaygınlaştırmaya çalıştı. İlk maârif teşkilatlanması Doğu Anadolu

illerinde yapılmıştır. Bunun sebepleri zikredilecektir. Ayrıca teşkilat yapısı hala tam olarak bilinemeyen maârif meclislerinin kurumsal yapısından kısa da olsa bahsedilecektir.

Çalışmada, Osmanlı’da eğitimin modernleşmesini ele alan ikincil kaynakların yanı sıra

Başbakanlık Osmanlı Arşivinde bulunan belgeler, maârif nizamnameleri ve bazı önemli Maârif Nezâreti kararnamelerinden yararlanılmıştır. Sonuç olarak, Osmanlı Devleti’ni

eğitim reformuna iten başlıca etmenlerden birinin bünyesindeki yabancı okulların çoğalması olduğu söylenebilir. Tüm bunlar Osmanlı’nın 19. ve 20. yüzyıllarda yaşadığı dönüşümü anlamak açısından birer parametre olarak değerlendirilebilir.
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Yunus Kırmaci, Yüksek Lisans Öğrencisi, Pamukkale Üniversitesi, Tarih Bölümü.

XVI. Yüzyılda Sıra Dışı Bir Eser: Tarih-i Hindi Garbi

1583 yılında bir Osmanlı kadısı olan Emir Muhammed tarafından Osmanlı başkentinde
sıra dışı bir kitap kaleme alındı. Bu kitabı, o dönem yazılan eserlerden ayıran en belirgin
özelliği Amerika kıtası hakkında bilgi veren ilk kaynak olmasıdır. İlkliği sadece Osmanlı
dünyası için geçerli değildir. Bilindiği kadarıyla dünyada da yeni keşfedilmiş bu kıtanın

tarihi hakkında ilk yazılan eserdir. Eser, Amerika hakkında bilgi vermekle kalmaz, İslam

coğrafyasının genel bir sınırını, kendinden önce kaleme alınan İslam coğrafyacılarının

eserlerinden faydalanarak çizer. Genel olarak üç bölümde oluşan eserde, İslam coğraf90

yacı ve tarihçilerin eserlerinden faydalanıldığı gibi, Batlamyus’u da kaynak olarak kullanmıştır. Amerika’nın anlatıldığı bölüm ise daha çok Avrupalı kaynaklardan faydalanı-

larak anlatılmıştır. Tarih-i Hindi Garbi: Hadis-i Nev isimli bu çalışma, dönemin padişahı
III. Murat’a ( 1574-1595) sunulur. Dikkati çeken asıl konu ise, kitabın yazılma nedeni ve

zamanıdır. Emir Muhammed’i Osmanlı sınırlarından çok uzak bir bölge olan Amerika’yı
merak etmeye sürükleyen temel sebep neydi? Bu yeni keşfedilmiş coğrafyaya duyulan

özel bir ilgi miydi? Yoksa yaşadığı dönemde tartışılan ve merak duyulan bir konuyu aydınlatmak mı istemişti? Eserin yazılmasında III. Murat’ın ya da bir diğer eser hamisi-

nin bir dahli var mıydı? Acaba Emir Muhammed, eseri padişaha sunarak bir mesaj mı

vermek istemişti? Bu mesaj bir farkındalık yaratmak ya da Osmanlı siyasetine yeni bir
kulvar açmak için mi verilmişti? Bir diğer husus da böyle bir eser neden 1583’ de yazıldı?

Bu yıllarda eserin yazılmasını tetikleyen önemli bir olay mı vuku bulmuştu? Bu sorular
bağlamında eser incelenecektir.
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17. Oturum
İletişim Teorileri
Oturum Başkanı: Ârife Gümüş

Eyüp Al
Tekniğin Hükümranlığında Yeni Bir Varlık Mertebesi Olarak Görüntü
Gökhan Şener
Estetik Çağı: Dünyanın Arzu Nesnesi Haline Getirilmesi ve Sinema
Abdulsamet Günek
İletişimin Merkezi Rolü ve İktidar:
Panteon’dan Pentegon’a
Gizem Uyanık
Popüler Türk Sinemasında Mutluluk Kavramına Eleştirel Bakış:
Gülen Gözler Filmi Üzerine Bir İnceleme

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi - Salon I
09:00-10:40

Eyüp Al, Arş. Gör. Marmara Üniversitesi, Sinema Bölümü.

Tekniğin Hükümranlığında
Yeni Bir Varlık Mertebesi Olarak Görüntü

Teknik bir yaratı olarak görüntü, 1800’li yılların başından itibaren hayata egemen olma-

ya başlamıştır ve günümüzde yeni bir gerçeklik formu olarak kendini var etmektedir. Bu
süreçte görüntü, insanlığın tek üretimi haline gelmektedir. Görüntüyü anlamak ise aynı
zamanda o görüntüyü ortaya koyan araçları da anlamak demektir. Süreç içerisinde tek-

nolojinin ve rasyonalitenin gelişimi yeni bir gerçeklik bilinci yeşertmiştir. Yükselmekte
olan rasyonalite, aydınlanma, pozitivizm hayatın her alanında mutlak ve nesnel olana

dair bir tavrı doğurmuştur. Sonuç olarak pozitivizm ve kameranın ortaya koyduğu görüntü, birlikte büyümüştür. Bu durum aygıtın üretimi olan görüntünün kutsanmasına sebep

olmuştur. Süreç içerisinde görüntü, Batılı ilerleme çağının bir çıktısı olarak, tüm gelişmelerin sembolü rolünü üstlenmektedir. Görüntü en temelde nesnel bir hakikat olarak

addedilmiştir. Görüntü, bugünün dünyasının ve insan yaşamının vazgeçilmez bir unsuru
olarak ortada durmaktadır. Görüntü topyekün bir biçimde insanlığın inandığı, bilgilendiği, idealize ettiği ve istediği herşeydir. Böylece görüntü mutlaklaşmakta ve bir zorunluluk

hali olarak kendini ortaya koymaktadır. İnsani varlığın ve var oluş mücadelesinin her
alanına sirayet etmektedir. Sonuç olarak görüntü, kendi dışında bir bilgilenme, algılama

ve yaşama sürecine izin vermemektedir. Bu noktada görüntü sadece fotoğraf, sinema ya

da medya alanına sığdırılamayacak bir hüviyete sahip olmaktadır. Bu sahip oluş hali gün

geçtikçe radikalleşmektedir. Mekanik bir üretim olarak görüntü yeni bir varlık mertebesi
haline gelmekte ve anlaşılmayı beklemektedir.
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Gökhan Şener, Ör. Gör. İstanbul Medipol Üniversitesi, Halkla İlişkiler Bölümü

Estetik Çağı:
Dünyanın Arzu Nesnesi Haline Getirilmesi ve Sinema

Estetik, genel itibariyle Grek düşüncesi ile irtibatlandırılarak açıklamaya çalışılır. Estetiği böyle düşünmek sanatı da kapsar hale geldi ve estetik ve sanatın neliği her zaman

örtük bir şekilde kalarak otonomlaştırıldı. Baumgarten’in kitabıyla özerliğini ilan eden
estetik, tamamen 18. Yüzyıla ait bir şeydir. Şeylerin ne olduğunun anlaşılmasına yöne-

lik felsefi çabanın akli olanın biricikliğinin yıkılmasıyla estetik kendini var etme imkanı
buldu. Duyusal olanın önem kazanması ve bir bilgi edinme biçimi olarak kabul görme-

siyle estetik bir felsefe yapma biçimi olarak ortaya çıkmıştır. Ancak estetiğin asli kökeni
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düşünülmeden yapılan çalışmalar, tüm tarihi kapsayan bir estetik ve sanat düşüncesini
varsayar. Oysa estetik ve sanat, kökü Greklere dayanmakla birlikle kendine ait alanı 18.
yüzyılda açmıştır. Burada önemli olan, estetiğin ve sanatın Batılı ve dolayısıyla felsefi bir
şey olduğudur. Hiçbir şekilde estetik, İslam dünyasına yakıştırılamaz. Bu çalışmada estetik, salt güzel üzerine düşünme değil, bir bilgi edinme biçimi olarak ele alınmıştır. Dünyayı kavramaya yönelik felsefi bir çaba olan estetik, duyusal olanın öznedeki hissiyatının
bilgi olarak ele alınmasıdır. Estetik üzerine düşünmenin sahih yolu olarak kabul ettiğim

bu yol, estetiğin ne olduğunu ortaya koyar ve tüm şeylerin nasıl arzu edilebilir nesneler
haline getirildiğini de açıklar. Estetiğin bu varlığı, günümüz bilim dünyasının sanatı olan

sinemada da varlığını daha radikal bir formda sürdürmektedir. Sinema basit bir gerçekliği kopyalama, taklit ya da bir eğlence aracı olmaktan öte, yeni bir dünya kurup, izleyiciye

bu dünyayı icbar ettiren bir sanattır. Sinema, kameranın nesneleri algıladığı şekliyle ve
öznenin şeylere estetik bir bakış açısıyla yaklaşması sonucunda kendisini var eder.
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Abdulsamet Günek, Arş. Gör. Muş Alparslan Üniversitesi, Gazetecilik Bölümü.

Roma’dan Pentagon’a İletişimin Merkezi Rolü ve İktidar

İletişim ve enformasyon ağları, siyasal ve kültürel egemenliğin önemli araçlarındandır. Dünya tarihinin en büyük imparatorluklarından olan Roma imparatorluğu bu

bağlamda oluşturduğu mükemmel yol ve haberleşme ağıyla askeri gücünü tahkim etmiş, egemenliğini genişletmiş bu sistemi ticaret ve ulaşım amaçlı kullanmıştır. Roma
İmparatorluğu’ndan günümüze ulaşım ve iletişim unsurları güç ve egemenlik bağlamında

ilerlemektedir. Benzer bir süreç günümüzde daha açık ve derin bir etkiyle sürmektedir.

İletişim ve ulaşım ağlarına sahip yapılar bu gücü merkezileştirerek askeri, siyasal ve sosyal amaçlar için kullanmaktadır. Günümüzün iletişim ve küreselleşme fenomeni internet
ilk başlarda Amerika Birleşik Devletleri tarafından askeri amaçlar için tasarlandı. Fakat

daha sonra ekonomik ve sosyal alanın bütününe etki edecek ölçüde genişleyip fonksiyon

geliştirildi. Amerika Birleşik Devletleri bilgi ve iletişim teknolojilerinin en büyük üreticisidir. Aynı zamanda internet gibi bilgi ve iletişim teknolojisine dayalı mecralarda bilgi

üretmekte ve bu bilgiyi küresel ölçekte yaymaktadır. Bu durum da ABD’nin ekonomik ve
siyasal gücünün küresel düzlemde derinleşip yayılmasına katkı sunmaktadır. Bu makalede enformasyon ve bilgi sistemlerinin tarihsel gelişimi Roma İmparatorluğu’ndan günümüze ele alınmıştır. Bu unsurların ne tür bir askeri, politik, ekonomik ve kültürel etki

ortaya çıkardığı Roma İmparatorluğu ve Amerika Birleşik Devletleri örneği üzerinden
analiz edilmiştir.
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Gizem Uyanık, Yüksek Lisans Öğrencisi, Marmara Üniversitesi, Sinema Bilim Dalı.

Popüler Türk Sinemasında Mutluluk Kavramına Eleştirel
Bakış: Gülen Gözler Filmi Üzerine Bir İnceleme

Hayata bakış açısı olan mutluluk, filmlerde değişik formlarda gösterilir. Tüketim kültürü

tüm dünyayı sarmış ve kapitalist düzende her şeyin belirleyicisi olan ekonomi insanların
biliçaltına etki etmiş durumdadır. Kimilerine göre mutluluğu para, statü, refah, fiziksel
güç gibi kavramlar çağrıştırırken; kimilerine göre ise fedakarlık, kanaşma, huzur, samimiyet, aile ilişkileri gibi değerler ifade eder. Her insana göre farklılık gösteren mutluluk, geçmişten günümüze bir arayış olmayı sürdürür. Yalnızca hesaplanabilir olanı kabul

edip ciddiye alan ve duyguların sönmesi denen süreci başlatan kültür endüstrisi bireysel
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ilişkilerin önüne geçer. Sosyal ilişkilerin niteliği mutluluğun en iyi işaretlerinden biridir.

Bu çalışmada popüler kültür ve kültür endüstrisi kavramları anlatılarak, popüler sinema aracılığı ile nasıl toplumlar yaratılmak istendiği kanıtlanmaya çalışılacaktır. Kültürün

mutluluğu eğlenceye odaklaması ile birlikte, mutlu sonu seven seyirciye popüler sinemanın nasıl yaklaştığı eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Mutluluk ve sinema arasındaki bağ irdelenirken, sinemanın mutluluğu nasıl gösterdiği ve seyirciye bunu nasıl

aktardığı ele alınacaktır. Popüler sinemada mutluluk ve mutsuzluğa yol açan değerlerin
ne olduğu belirlenecektir. Bir filmin mutlu sonla bitmesinin ardındaki görünmeyen sebepler ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. Karakterlerin hayatı anlamlandırışı ve mutluluğa
bakış açıları anlatılırken, seyircinin hangi davranışları ve hangi karakterleri onayladığı
sebepleriyle birlikte aktarılacaktır.

IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi 14 - 17 Mayıs 2015, Kütahya

18. Oturum
Din Sosyolojisi
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ümit Aktı

Hasan Kafalı
Yoksullukla Mücadelede Bir Örnek Dini Kurum Olarak
“Kütahya Meydan Aşevi” Örneği
Mustafa Derviş Dereli
Dinin Krizinden Sekülerizmin Krizine:
Peter L. Berger’in Din Fenomenine Yaklaşımı
Vefa Adıgüzel
Din-Siyaset İlişkisinin
Sosyolojik Bir Analizi: Şerif Mardin Örneği
Filiz Orhan
Ergenlerin Toplumsallaşmasına Dinin Etkisi:
Sosyal Öğrenme Kuramı Açısından Bir Değerlendirme

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi - Salon II
09:00-10:40

Hasan Kafalı, Doktora Öğrencisi, Ankara Üniversitesi, Din Sosyolojisi Ana Bilim Dalı.

Yoksullukla Mücadelede Bir Örnek Dini Kurum Olarak
“Kütahya Meydan Aşevi” Örneği

Yoksulluk insanlığın varoluşundan bugüne süregelen toplumsal bir durumdur. Fakat

modern hayatla birlikte yoksulluğun daha çok hissedildiği ve öne çıktığı bir gerçektir.

Yoksulluğun daha çok görülme ve hissedilme nedenlerine dair bir çok neden sayılabi-

lir; tüketim kültürü ve kapitalizmin hayatlara hâkim olması, varlığın artması ile beraber
varlıklılar karşısında sahip olamayanların yokluk algılarının değişmesi, ihtiyaç ve istek

ayrımının muğlâklaşması, kentlileşme ile birlikte bireylerin kendi ihtiyaçlarını karşı-

layabilecek imkânlardan uzaklaşmaları ve bağımlılık kazanmaları, eğitimsizlik sonucu
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modern hayatın gerektirdiği uzmanlıklara sahip olamamaları gibi nedenler sıralanabilir

ve çoğaltılabilir. Devlet kurumları ve akademik çevreler bunların nedenlerini tartışırken
aşkın olanın sesi ve vicdanının ifadesi olan din, yoksulluğa karşı en etkili söylemleri üretmiştir ve en etkili mücadeleyi sürdürmektedir. Dini hassasiyetlerin izlerinin görüldüğü
gönüllü sivil toplum kuruluşları, ulusal düzeyde yoksullukla mücadelede önemli işlevler

görmektedirler. Ancak yoksullukla mücadelenin etkili olabilmesi için yerel düzeyde de
yürütülmesi gerekmektedir. Kütahya Meydan aşevi bu mücadeleyi yerel düzeyde sür-

düren etkili kurumlardan biridir. Dini kaygılarla kurulan, karşılık gözetmeden ve ayrım
yapmadan her türlü ihtiyaç sahibine yardım ulaştırmayı amaç edinen kurum çok önemli

bir toplumsal fonksiyon ifa etmektedir. Çalışmalarıyla her kesimden insanın takdirini ve
desteğini kazanan kurumun dinamikleri ve faaliyetleri bu sunumun ana temasını oluşturmaktadır. Tebliğde ayrıca resmi yardım kanalları ile dini kaygılarla kurulmuş sivil toplum kuruluşlarının yoksullara bakış açılarındaki farklılılar da tartışılacaktır.
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Mustafa Derviş Dereli, Arş. Gör. Erciyes Üniversitesi, Din Sosyolojisi Bölümü.

Dinin Krizinden Sekülerizmin Krizine:
Peter L. Berger’in Din Fenomenine Yaklaşımı

Sosyoloji, bilindiği üzere, sosyologlarca genel anlamda “klasik” ve “modern” olmak üzere
iki çağa ayrılmaktadır. Daha çok yeni bir toplum oluşturma ütopyasının hâkim olduğu
ve büyük anlatıların ortaya konulduğu sosyolojinin klasik çağında din, gözden kaçırılan,
önemsenmeyen, toplumlar modernleştikçe miadını dolduracak olan, insanlığın çocukluk

evresine ait bir fenomendi. II. Dünya Savaşı sonrasına tekabül eden “modern çağ”la birlikte sosyolojinin kurucu babalarının dinin geleceği ile ilgili kehanetlerinin tutmadığı an-

laşılmış, dini yaşamın, beklenenin tam aksine, güçlendiği ortaya çıkmış ve sosyolojik bir
araştırma alanı olarak din / dini olaylar sosyologlar tarafından daha fazla irdelenir konuma gelmiştir. Avusturya göçmeni olup Amerika’da akademik hayatını sürdüren, çalışma
arkadaşı Thomas Luckmann’la birlikte fenomenolojik bakış açısını sosyolojiye uyarlayan
Peter Ludwig Berger’in entelektüel hayatı da, sekülerleşme savunucusu ve karşıtı olmak

üzere iki ana bölüme ayrılır. İlk döneminde o, modern dönemde dinin, insanı yabancı-

laşma tehlikesinden kurtaran kutsal şemsiye olma vasfını yitireceğini öne sürerek sıkı
sekülerizm savunuculuğuyla “dinin krizi”ni dillendirirken, 1990’lardan sonra başlayan

ikinci döneminde ise tam zıt kutba geçerek sekülerizm karşıtı olmuş ve artık “sekülerizmin krizi”ni dillendirmeye başlamıştır.
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Vefa Adıgüzel, Arş. Gör. Bingöl Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü.

Din-Siyaset İlişkisinin Sosyolojik Bir Analizi:
Şerif Mardin Örneği

Bu çalışmanın amacı, Şerif Mardin düşüncesinden hareketle din ve siyaset ilişkisinin
sosyolojik analizini yapmaktır. Şerif Mardin sosyolojisi, Türk düşünce tarihinde modern-

leşme sorunu etrafında şekillenir. Din ve siyaset olgusu siyaset bilimi perspektifi içinde
tarihsel ve sosyolojik boyutlarıyla ele alınmaktadır. Çünkü Türk modernleşmesi siyasal

ve kültürel bir anlama sahiptir. Mardin’in Türk modernleşmesini işlemesi, Türkiye’de
din ve siyaset ilişkisinin eleştirel çözümlemesini beraberinde getirmektedir. Sosyolojik

düzeyde, din ve siyaset arasında karşılıklı bir etkileşim vardır. Dinin öne çıkması, hem
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siyasal sistemle hem de siyasetin aktörü olan insanın inanç, tutum ve davranışlarındaki
yerinden kaynaklanmaktadır. Din ve siyaset ilişki kapsamlı ve iddialı bir konudur. Dolayısıyla bu ilişkisinin tek bir boyut veya süreçte ele alınması mümkün değildir. Din ve

siyaset ilişkisi modernleşme sürecinde İslam’ın sosyolojik boyutunu göstermektedir. Din
ve siyaset kavramları arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Mardin sosyolojisinde bu

ilişki belirginlik kazanır. Din olgusu, bu ilişkide Türk siyasal yapısının modernliği üzerinden açıklanmaktadır. Türkiye’de din-siyaset ilişkisi dinsel kimlikleri ve dini hareketleri

tartışmaya açmıştır. Mardin’in Türk-İslam modernleşme tezi, din ve siyaset ilişkisinin tarihsel ve kültürel önemini belirtmesi açısından sosyolojik bir okumaya sahiptir.
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Filiz Orhan, Doktora Öğrencisi, Ankara Üniversitesi, Din Sosyolojisi Ana Bilim Dalı.

Ergenlerin Toplumsallaşmasına Dinin Etkisi:
Sosyal Öğrenme Kuramı Açısından Bir Değerlendirme

Bir toplum içerisinde yaşamak, orada geçerli olan kurallara uygun davranmayı gerekli

kılar. Toplumsal değer ve normların kaynağı olarak din toplumsal düzenin devamı açısından önemli bir unsur olarak bireyin toplumsallaşmasına katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle çalışmada dinin sosyal öğrenme ile teorik düzeyde ilişkisi kurulmaya çalışılmıştır.

Özellikle ergenlere yer verilen çalışma ile ergenlerin dini davranışı edinme süreçlerine

kolaylık sağlanması, din öğretimi yapan kişileri kuram ile tanıştırma ve ergenlerin dini
bir kimlik oluşturmalarına katkıda bulunulması hedeflenmiştir. Araştırmada kaynak tarama yöntemlerinden biri olan anlama odaklı literatür tarama yönteminden yararlanıl-

mıştır. Sosyal öğrenme kuramı, bireylerin sosyal bir çevrede diğer kişilerin davranışlarını

gözlemleyerek öğrendiğini ileri sürmektedir. Buna göre bireyler etkilendikleri modeller
aracılığıyla (sosyal olarak) öğrenmektedir. Bunları içselleştiren bireyler toplumsallaşmış

olmakta ve bir kimlik kazanmaktadır. Kimlik kazanımı konusunun oldukça önemli olduğu ergenlik döneminde kişinin sosyal çevresini oluşturan aile, arkadaş, dini, felsefi, ideolojik görüş ve temsilcilerini taklit ederek toplumsallaştığı ortaya konulmaktadır. Böylece
ergenin toplumsallaşmasında sosyal öğrenme kuramının bulgularından yararlanmanın
önemi açığa çıkmaktadır.
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19. Oturum
İslam Mezhepleri ve Güncel Meseleler
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Rifat Türkel

Abdullah Ömer Yavuz
Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey Döneminde Mu’tezile
İsa Koç
Haşviyye Fırkası
Samet Karahüseyin
Bektaşîlik Geleneğine Hurûfî Bir Dokunuş:
Nesîmî Örneği

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi - Salon III
09:00-10:40

Abdullah Ömer Yavuz, Arş. Gör. Erciyes Üniversitesi, İslam Mezhepleri Tarihi Ana Bilim Dalı.

Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey Döneminde Mu’tezile

Türklerin tarihte kurduğu en büyük dört devletten biri olan Selçuklular, küçük bir Oğuz

beyliği olarak çıktıkları politik yolculuklarında Horasan ve Maveraünnehir coğrafyasında
devlet kurmayı başarmışlardır. Tuğrul Bey (455/1063) devletin ilk sultanı olarak Selçuklu medeniyetinin inşasında önemli roller üstlenmiştir. Selçukluların yönetmeye başladıkları coğrafya, kadim geleneği, farklı etnisitesi, felsefi ve kültürel altyapısı ile önemli bir

birikime sahiptir. Mezhepler arası yakınlaşma ve çatışmaların devam ettiği bu süreçte,
Mu’tezile de Kadı Abdülcabbar’ın (415/1025) öğrenciler ile varlığını devam ettirmek-

tedir. Mu’tezilî kimliğine sahip kimselerden birisi de Amîdülmülk Kündürî (456/1064)
olup Tuğrul Bey tarafından vezirlik göreve getirilmiştir. Kündürî öncülüğünde yürütülen

Eş’arî-Şafiî, Sufî ve Rafızî kitlelere yönelik politikalar Selçuklu Mihnesi diyebileceğimiz
bir süreci de ortaya çıkarmıştır. Mu’tezile düşüncesinin devlet destekli olarak ön planda

gözükmesi devlet aklı ve stratejisi gereği olarak değerlendirilmesi gereken bir husustur.
Tuğrul Bey döneminin sonuna kadar süren bu süreçte çeşitli Mu’tezilî ilim adamları yetiştiği gibi Zemahşerî’ye kadar uzanan ilim halkaları da devam etmiştir. Tuğrul Bey’in
vefatı ile iktidara gelen Sultan Alparslan, Kündürî’yi idam ettiği gibi uygulamalarına da

son vermiştir. Tebliğimiz Mu’tezile’nin bu dönemini, kendisi için çalışma alanı olarak be-

lirlemiştir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda Mu’tezile mezhebinin doğuş, teşekkül ve
gelişim dönemleri ele alınmış, ancak Mu’tezile’nin sonraki asırlarıyla pek ilgilenilmemiştir. Buradan hareketle tebliğimiz, öncelikle Mu’tezile’nin Tuğrul Bey döneminde güç sa-

hibi haline getirilmesinin sosyo-kültürel ve sosyo-politik arka planlarını ortaya koymayı

ardından dönemin mezhep hareketlerini ile Mu’tezile’nin yerini tespit etmeyi ve Kündürî
eli ile uygulanan politikaları tebliğ boyutlarını aşmayacak sınırlılıkta değerlendirmeyi

amaçlamaktadır. Çalışmamızda “bütüncül tarih anlayışı” genel yöntem olarak benimsenmekle birlikte, Mezhepler Tarihi biliminin yöntemleri olan “fikir-hadise irtibatı zaman-

mekân uyumu”, “şahıslar üzerinde derinleşme” ve “objektif/taraflı olmaktan kaçınma”
ilkeleri yöntem olarak belirlenmiştir.
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İsa Koç, Arş. Gör. Süleyman Demirel Üniversitesi, İslam Mezhepleri Tarihi Bölümü.

Haşviyye Fırkası

İslam dini de diğer dinlerin yaşamış olduğu gibi mezhepleşme gerçeği ile karşılaşmıştır.

Bunun sonucunda da farklı mezhepler ortaya çıkmış ve düşüncelerini ifade etmek için
eserler kaleme almışlardır. İşte İslam dairesi içerisinde ortaya çıkan düşünce sistemlerinden biri de Haşviyye’dir. Bu çalışmada da hicri II. asırda ortaya çıkmış olan bu kavram

ve zihniyet ile bu zihniyetin düşünceleri konu edilecektir. Haşviyye kavramının ortaya
çıkışı ile ilgili farklı rivayetler bulunmaktadır. Fakat şunu söylemek gerekir ki; bu kavram

müntesiplerince kendilerine verdikleri bir isim değildir. Muhalif düşünceler tarafından
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bu zihniyeti küçük düşürmek ve aşağılamak için bu zihniyete yakıştırılmış bir kavramdır.
İslam mezhepleri tarihinde bu tarz isimlendirmelerin var olduğu bilinmektedir. Hicri II.

asırda ortaya çıkan Haşviyye daha sonra tarih sahnesinden silinmiştir. Haşviyye kavramı

da günümüzde herhangi bir topluluk için kullanılmamaktadır. Fakat bu zihniyetin düşüncelerini ve olaylara yaklaşım tarzlarını dikkate aldığımızda bugün mevcut bazı mezheplerin içerisinde varlığını devam ettirdiğini gözlemlemekteyiz. Özellikle Ortadoğu’da

mevcut mezhepler ve oluşumların fikirlerinde Haşviyye’nin karakteri açık bir şekilde
gözükmektedir.
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Samet Karahüseyin, Yüksek Lisans Mezunu, Erciyes Üniversitesi, İslam Mezhepleri Tarihi Ana Bilim Dalı.

Bektaşîlik Geleneğine Hurufî Bir Dokunuş:
Nesîmî Örneği

14 asırlık İslam Tarihi boyunca, insanlığı son derece derinden etkileyen kişiler ve bunların düşünceleri yer almıştır. Bu kişiler ve düşünceleri zamanla sistematik hale bürünüp,

kitleleri de etkisi altına almıştır. Mezhepler, canlı mikroorganizmalar gibidir. Sürekli bir
devinim ve gelişim halindedir ve bulunduğu toplulukları etkilediği gibi, o topluluklardan

da etkilenmiştir. Bu etkileşime örnek olarak sunduğumuz Hurufîlik-Bektaşîlik ilişkisini
Nesimî özelinde ele aldık. Hurufîliğin ilk elden kaynakları ve bunların incelendiği eserle-

ri taradık. Bektaşîliğin yaygın olduğu çehrelerde tanınan ve sözlerinden sıkça bahsedilen
Nesimî’nin nasıl ortaya çıktığı, görüşleri ve sadece belli çehrelere değil, tüm insanlığa

sunduğu değerli örnekleri onun dilinden, kaleminden araştırdık. Bizce Nesimî yeterince anlaşılamamaktadır. Aynı zamanda sadece bir inanç akımının değil tüm insanlığın
da mesajlarını anlaması gerektiğini düşündüğümüz bir insandır. Bu yönüyle Bektaşîlik

içerisindeki Hurûfî etkiyi Nesimî açısından değerlendirmeyi önemsedik. Çalışmamız esnasında tasvirî (descriptive) olmaya gayret göstererek, İslâm Mezhepleri Tarihi metodolojisine sadık kalmaya çalıştık.
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20. Oturum
Dünya Siyaseti
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Metin Aksoy

Adem Akkaya
Sömürgecilikten Yeni Sömürgeceliğe:
Küresel Rekabette Sahraaltı Afrika
Öncel Sençerman
1994 Soykırımı Öncesi Ruanda’da Frankofon Kimlik İnşası ve
Ruanda Dış
Politikasına Etkisi
Segâh Tekin
Güney Amerika’da Bir Kalkınma Aracı Olarak Bölgesel Bütünleşme:
Unasur Örneği
Murat Şimşek
Uluslararası Ceza Mahkemesinin Taraf Olmayan Devletler ve
Devlet Başkanları Üzerindeki Yargı Yetkisi: Sudan Örneği

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi - Salon IV
09:00-10:40

Adem Akkaya, Arş. Gör. Niğde Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü.

Sömürgecilikten Yeni Sömürgeciliğe:
Küresel Rekabette Sahraaltı Afrika

Bu çalışmada “sömürgecilik” kavramından hareket edilerek kavramın zaman içindeki
dönüşümü Sahraaltı Afrika örneğinde aktarılmaya çalışılacaktır. 15. yüzyıla kadar gö-

türülebilen Sahraaltı Afrika’daki sömürgecilik faaliyetleri günümüze kadar getirilirken

aynı zamanda kavramın dönüşümü eylemsel pratiklerle açıklanacaktır. 19. yüzyıldan 20.
yüzyıl son çeyreğine kadar siyasi tarihin en önemli konuları arasında yer alan sömür-

geciliğe bakış, son yıllarda kavramın amaçsal özünün değişmeden eski alanlarda yeni
metotlarla faaliyetler yürütüldüğü yönündedir. “Yeni Sömürgecilik” olarak tanımlanan

bu yeni kavramsallaştırma çalışmanın teorik zeminini oluşturacaktır. Kanıtlanmış ve ka-

nıtlanmamış doğal kaynak rezervleriyle Sahraaltı Afrika uluslararası politikada tekrar

ilgi duyulan bir konum edinmiştir. ABD ve Çin başta olmak birçok ülke bölgeye stratejik
hedeflerle yönelmektedir. Bu ülkelerin stratejik algıları, bölge ülkeleriyle ilişkileri ve bu

ilişkileri belirleyen faktörler, metodolojik farklılıkları ve bölgedeki etkinlikleri de çalışmada yer alacaktır.
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Öncel Sencerman, Doktora Öğrencisi, Yalova Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü.

1994 Soykırımı Öncesi Ruanda’da Frankofon
Kimlik İnşası ve Ruanda Dış Politikasına Etkisi

1994 Ruanda Soykırımı, Nazi Almanyası’nda gerçekleştirilen Yahudi Soykırımından son-

ra, dünya tarihindeki en büyük ikinci soykırımdır. 1994 yılında yüz gün gibi çok kısa bir
süre içinde yaklaşık bir milyon Tutsi vahşice katledilmiştir. Tutsileri hedef alan Ruanda

Soykırımı planlı ve sistematik bir soykırım olmakla beraber etnik ayrışma ve kine dayanmaktadır. Soykırımın ardında özellikle etnik ve siyasi, sosyolojik, ekonomik, psikolojik

nedenler gibi pek çok sebep yatmaktadır. Ancak, bu makalede soykırım öncesinde Ru-

anda’daki kimlik inşası ve bunun Ruanda dış politikasına etkisi, ülke içindeki gelişmeler
108

ve dış politika yönelimleri dikkate alınarak değerlendirilecektir. Batılı koloniyel güçler,

soykırım öncesinde, koloni döneminde Ruanda’da etnik kimliklerin ortaya çıkmasına ve
etnik ayrışmanın artmasına neden olmuştur. Ruanda Soykırımı, aynı zamanda etnik kim-

lik inşasına da dayanmaktadır. Batılı koloniyel güçler, maddi çıkarları gereğince koloni
döneminde Ruanda’da etnik kimlikleri inşa etmiştir. Doğu Afrika’nın Alman kaşif Von

Götzen tarafından kolonileşmeye açılmasının ardından Belçika Krallığı’nın bölgedeki

koloni faaliyetleri ve bağımsızlık sonrası Fransa ve Frankofon dünya ile sürdürülen yakın ilişkiler, bu ilişkiler doğrultusunda geliştirilen iç-dış politikalar etnik kimliklerin ay-

rıştırılarak etnik kimliklerin inşasına imkan tanımıştır. Etnik kimliklerin inşası, ülkenin
koloni geçmişi nedeniyle Ruanda’da yönetici elitlerin Frankofon tesir dahilinde kalmasını sağlamıştır. Bu makalenin amacı, Ruanda’da inşa edilen etnik kimliklerin Frankofon

nüfuz alanı oluşturma amacıyla nasıl Frankofon bir ulusal kimlik haline getirildiğini ve
Frankofon kimlik inşasının soykırım öncesi Ruanda dış politikasına etkisini incelemektir.
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Segâh Tekin, Arş. Gör. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü.

Güney Amerika’da Bir Kalkınma Aracı Olarak Bölgesel
Bütünleşme: UNASUR Örneği

Bolivar’dan bu yana bir Latin Amerika rüyası olarak hafızalardaki yerini koruyan bölgesel bütünleşme; İspanyol Latin Amerika’sının bağımsız devletler halinde yoluna devam

etmesi, ABD eliyle yönlendirilen Amerikaların bütünleşmesi düşüncesinin zayıf kalması,
giderek belirginleşen Kuzey-Güney Amerikalar ayrımı ve 1990’lardan bu yana ön plana

çıkan yeni bütünleşme projeleri gibi çeşitli safhalar yaşamıştır. Küreselleşme, ABD ile
ekonomik ve siyasal ilişkilerin seyri, AB bütünleşmesinin teorik çerçevesi ve uygulama-

ları ile çok kutuplu dünya düzeni varsayımı çerçevesinde dünyanın çeşitli bölgelerinde
ön plana çıkan bölgeselleşme hareketleri, Güney Amerika’daki güncel bölgesel bütünleşme projelerinin ortaya çıkışında etkili olmuşlardır. Güney Amerika’da bölgesel bütünleşme hareketlerine yön veren en önemli içsel etken ise, demokrasiye geçiş sürecini büyük

ölçüde tamamlayan ve terörün etkisinin giderek zayıfladığı bölgede artık ekonomik ve

sosyal kalkınmanın öncelikli hale gelmesidir. Gelir dağılımı adaletsizliği, ülkeler içindeki
bölgesel eşitsizlikler, ülkeler arasındaki asimetrik güç dağılımı, şehirlerde yaşanan şid-

det, yetersiz beslenme ve işlevsiz kamu hizmetleri Güney Amerika ülkelerinin birbirleri
ve dünyanın geri kalanı ile ilişkilerinde önceliklerini belirleyen sorunlardır. Bölgesel bütünleşme ise bu sorunları aşmak için kalkınma yolunda bir araç olarak görülmektedir.

Günümüzde bölgede yola devam eden en etkili bütünleşme projeleri Mercosur, Unasur,

ALBA, CELAC ve Pasifik İşbirliği’dir. Tüm bu projeler, kalkınma hedefini içermekle beraber gerek çıkış noktasının bölge ülkelerinin arasındaki altyapı sistemlerini bütünleştirmek gibi somut bir kalkınma hedefi olması gerekse Güney Amerika ülkelerinin tama-

mına yakınının üyesi olması ile sahip olduğu kapsayıcılık nedeniyle bu çalışmada örnek
olarak Güney Amerika Uluslar Birliği (UNASUR) incelenecektir.
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Murat Şimşek, Arş. Gör. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü.

Uluslararası Ceza Mahkemesinin Taraf Olmayan
Devletler ve Devlet Başkanları Üzerindeki
Yargı Yetkisi: Sudan Örneği
4 Mart 2009 tarihinde Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Ön yargılama Dairesi Sudan

Devlet Başkanı Ömer El Beşir hakkında Sudan’ın Darfur bölgesindeki çeşitli etnik gruplara karşı savaş suçu, insanlığa karşı suç ve soykırım suçu işlediği gerekçesi ile tutuklama

kararı çıkarmıştır. Bu karar görevde olan bir devlet başkanı hakkında UCM tarafından
çıkartılan ilk tutuklama kararıdır. Sudan Roma statüsünü onaylamadığı için UCM’nin bir
üyesi değildir. Roma Statüsünü onaylamayan Sudan, halen görevde olan devlet başkanı

ile ilgili bir işlem yapmamıştır. Beşir ile ilgili bir işlem yapılmaması, Roma Statüsünde de
110

belirtilen suçluların cezasız kalmaması ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. Bu halde, iki
önemli mesele ortaya çıkmaktadır. İlki, UCM’nin Roma Statüsünü onaylamayan ve buna

taraf olmayan bir devlet üzerinde yargılama yetkisi olup olmadığıdır. Diğer bir mesele
ise, UCM’nin dokunulmazlığa sahip olan devlet başkanları üzerinde yargılama yetkisinin

bulunup bulunmadığıdır. Bu çalışmada Darfur meselesine kısa bir bakıştan sonra, Ömer
El Beşir hakkındaki suçlamalar uluslararası hukuk literatürü bağlamında değerlendirilecektir.
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21. Oturum
Türkiye’de Medya Düzeni
Oturum Başkanı: Ak. Uz. H. Ramazan Yılmaz

Kamile Elmasoğlu
Televizyon Reklamlarında Kullanılan Marka Kimlik Öğelerinin Marka
Farkındalığı Üzerindeki Rolü
Murat Birol
Türkiye’de Televizyon ve Reklam: 2011 Yılında En Fazla “Beğenilen”, “Hatırlanan”
ve “Konuşulan” Reklam Metinlerindeki İdeolojik Sunumların Çözümlenmesi
Oğuz Göksu
2014 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sürecinde Medyanın Adayların Seçim
Kampanyalarındaki Stratejik Konumu
İbrahim Halil Köprübaşı
“Eski” ve “Yeni” Türkiye’de Medya Düzeni:
Dersim ve Roboskî Katliamları Karşısında Medyanın Tutumu

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi - Salon I
11:00-12:40

Kamile Elmasoğlu, Arş. Gör. Gazi Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü.

Televizyon Reklamlarında Kullanılan Marka Kimlik
Öğelerinin Marka Farkındalığı Üzerindeki Rolü

Doğası gereği hem göze hem kulağa hitap eden ve geniş bir hedef kitleye seslenebilen
televizyon reklamları, marka farkındalığı oluşturma noktasında önemli bir yere sahiptir.
Televizyon reklamlarında görsel ve işitsel öğelerin etkili bir şekilde bir arada kullanımı,

tüketiciler tarafından markanın tanınma ve hatırlanmasını kolaylaştırmaktadır. Böylece
tüketicilerin zihninde çağrışım yoluyla kurulacak olan bağlantılar, markanın ait olduğu

ürün kategorisi ile eşleşmesini mümkün kılarken, marka farkındalığının artmasını sağlamaktadır. Bu bilgilerden hareketle bu tebliğin amacını, televizyon reklamlarında kul112

lanılan logo, slogan, müzik, karakter, drama ve renk gibi görsel ve işitsel marka kimlik

unsurlarının marka farkındalığı üzerinde etkili olup olmadığı incelemek oluşturmakta-

dır. Bu doğrultuda araştırmada örnek inceleme alanı olarak Türkiye’de faaliyet gösteren
üç GSM operatörlerinden Avea, Turkcell ve Vodafone markaları tercih edilmiştir. Amaçlı

ya da yargıya dayanan örneklem metodu ile belirlenen markalara ilişkin, literatür çalış-

ması ile uyumlu olarak anket formu düzenlenmiştir. Düzenlenen anket formu, yüz yüze

ve çevrimiçi anket yöntemi kullanılarak Gazi Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerinden
seçilen yetmiş katılımcıya yöneltilmiştir. Anket neticesinde toplanan veriler frekans ve

yüzde yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde,
televizyon reklamlarında kullanılan marka kimlik öğelerinin marka farkındalığı üzerinde olumlu yönde bir etkide bulunduğu ortaya çıkarılmıştır.
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Oğuz Göksu, Arş. Gör. İstanbul Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü.

2014 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sürecinde Medyanın
Adayların Seçim Kampanyalarındaki Stratejik Konumu

10 Ağustos 2014 cumhurbaşkanlığı seçimi ile Türkiye’de ilk kez cumhurbaşkanı halk tara-

fından seçilmiştir. Cumhurbaşkanını seçme yetkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden
halka geçmesi, cumhurbaşkanı adaylarının seçim kampanyası yapmasını bir zorunluluk

haline getirmiştir. Seçmenleri ikna etme temeli üzerine kurulan seçim kampanyalarında

medya, cumhurbaşkanı adaylarının vatandaşların karar verme süreçlerini etkileyecek

birincil araç olarak görülmektedir. Hem geleneksel medya hem de yeni medya farklı bir
medya düzeni inşa etme gayreti içindedir. Yeni medya düzeninde etkileşim ve interaktivite en önemli unsurlardır. Medyadaki değişim, seçim kampanyalarının konseptini, muhtevasını ve araçlarını da doğrudan etkilemiştir. Bu çalışma cumhurbaşkanı adaylarının

seçim kampanyalarını bütüncül bir bakış açısıyla ele almıştır. Çalışmanın amacı cumhurbaşkanı adaylarının geleneksel medyayı ve yeni medyayı nasıl kullandığını betimsel

açıdan ortaya koymaktır. Adayların seçim kampanyaları; slogan, logo, seçim müzikleri,
siyasal reklamlar ve yeni medya kullanımı bağlamında değerlendirilmiştir. Bu unsurların geleneksel ve yeni medyada nasıl konumlandırıldığını tespit etme gayesi çalışmanın

hedefleri arasında yer almaktadır. Yöntemsel açıdan nitel bir araştırma olması nedeniyle araştırma soruları tespit edilmiş ve bu sorular çerçevesinde çalışma şekillendirilerek

sorulara yanıt aranmıştır. 2014 cumhurbaşkanlığı seçimi geleneksel medyadan ve yeni
medyadan gün gün takip edilerek gözleme dayalı analizler gerçekleştirilmiştir. Medyanın

adayların seçim kampanyasındaki stratejik konumu betimleyici şekilde ve izlenimlere
dayalı olarak çözümlenmiştir. Seçim kampanyalarının geleneksel medya ile yeni medya
aşamaları çalışmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır. Bu çalışmada ulaşılan bilgiler ile

Medya Takip Merkezi’nin Wall Street Journal Türkiye için yaptığı cumhurbaşkanı adaylarının medyadaki temsillerini içeren araştırmanın sayısal verileri birleştirilerek analizlerin derinliği artırılmıştır.
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İbrahim Halil Köprübaşı, Yüksek Lisans, Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Sosyolojisi Bilim Dalı

“Eski” ve “Yeni” Türkiye’de İktidar-Medya İlişkileri:
Dersim ve Roboskî Katliamları Karşısında Medyanın Tutumu

Türkiye’de iktidar ile medya arasındaki ilişkiler, özellikle kriz dönemlerinde, çoğunlukla

iktidarın söylemini medya aracılığıyla meşrulaştıran ve “bilgi-iktidar ilişkisini iktidar lehine yeniden üreten” bir durumu netice vermiştir. Haberleştirilecek olayın taraflarından

birinin Türk kimliği, Devlet yahut İktidar olduğu durumlarda Türk medyasının genel eğilimi “biz” ve “onlar” ayrımları üzerinden olaya yaklaşmak ve “onlar” yani “ötekiler” karşısında, yaşanılanları “biz”in lehine kurgulamak olmuştur. Medyanın bu şekilde konum-

lanma tercihi medya ile iktidar arasındaki söylem farkını zaman zaman silikleştirmiş,
114

bazen de iktidar erkinin doğrudan direktifi ile söylem aynılaştırılmıştır. Bu çalışmada

amaç; “Kemalist”/“Eski Türkiye” yönetiminde gerçekleşmiş olan Dersim (Tunceli) Katliamı ile “Muhafazakar”/“Yeni Türkiye” yönetiminde gerçekleşmiş olan Roboskî (Uludere)

Katliamı’nın dönemin hükümetlerine yakın olan medya tarafından nasıl haberleştirildiğini karşılaştırarak medyanın her iki dönemde iktidar ile nasıl bir ilişki içinde olduğunu,

dünden bugüne medya-iktidar ilişkilerinde değişen ve değişmeyen noktalarının olup
olmadığını ve bu değişen-değişmeyen durumların neler olduğunu, tepkisiz araştırma

(ikinci analiz) türlerinden içerik analizi yöntemini kullanarak anlayıcı bir eğilimle değerlendirmeye çalışmaktır.
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Murat Birol, Yüksek Lisans Öğrencisi, Akdeniz Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı.

Türkiye’de Televizyon ve Reklam: 2011 Yılında En Fazla
“Beğenilen”, “Hatırlanan” ve “Konuşulan” Reklam
Metinlerindeki İdeolojik Sunumların Çözümlenmesi
Türkiye’de reklamlar medya kanalları aracılığıyla kapitalist düzeni ve kitlesel tüketim
alışkanlıklarının beraberinde getirdiği tüketim toplumunu meşru kılan araçlar olarak

bilinmektedir. Günümüzde reklam metinlerinin içeriksel bağlamda çeşitli biçimlerde sunulmasına olanak tanıyan en popüler kitle iletişim aracı ise televizyondur. Televizyonun

görsel ve işitsel birtakım özelliklerine bağlı olarak biçimlenen reklam metinleri, izleyici
karşısında kendini en iyi biçimde televizyon aracılığıyla ifade etmektedir. Reklam metinlerinin izleyiciye sunulmasında toplumsal ve kültürel değerler söz konusu olsa da arkaplanında ekonomi politik unsurlar bulunmaktadır. Bu çalışmada, televizyon ve reklamlar
arasındaki ilişki ile reklam metinlerindeki ideolojik yeniden üretime ilişkin sunumlar

sorun edilmiştir. Çalışmanın amacını, Türkiye’de 2011 yılında yayınlanan televizyon reklamlarını temsilen seçilen “en çok beğenilen”, “en çok hatırlanan” ve “en çok konuşulan”

reklam metinlerinin değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Çalışmanın yöntemine ilişkin,
Roland Barthes’ın göstergebilim üzerine yaptığı çalışma çerçevesinde yan anlam ve mit

kavramsallaştırması ile StuartHall’un medya metinlerinin eklemlenmesi ve çoklu okuma

modeli benimsenmiştir. Belirlenen üç kategorideki (“en çok beğenilen”, “en çok hatırla-

nan”, “en çok konuşulan”) reklam örnekleri, göstergebilimsel çözümleme yönteminden
yararlanılarak analiz edilmiştir. Çalışma ayrıca, temsilen seçilen televizyon reklamları

dışında; aynı dönemde gazete, dergi, radyo ve internette irdelenen kategorileştirmeye
ilişkin yayınlanan reklamlarla da sınırlandırılmıştır. Bu bağlamda elde edilen bulgular,

yalnızca MediaCat dergisinde yer verilen üçlü kategorileştirmedeki televizyon reklamlarının saptanan örnek grubuna ilişkin olarak değerlendirilmiş ve genellenmiştir. Çalış-

manın sonucunda, karşıt okumalar yapıldığında, reklam metinlerinin ideolojik yeniden
üretimi destekleyici birtakım özellikler gösterdiği tespit edilmiştir.
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22. Oturum
Gündelik Hayatın Sosyolojisi
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mahmut Hakkı Akın

Sevgi Kavut
Çocuğun Kişilerarası İletişim Becerilerinin Geliştirilmesinde Ailenin Rolü
Hatice Oğuz
Duygusal Emek İstihdamının Sosyolojik Özellikleri:
Antalya-Isparta-Burdur Uygulaması
Betül Ok
Gündelik Hayatta Caminin Yeri
Bilal Can
Kapitalist Evrede Mekân ve Mekânın Anlamının İncitilmesi
Rumeysa Çavuş
Kentlerin Seyirlik Yüzleri Olarak Hayvanat Bahçeleri:
Bir İzmirli Bahadır Biyografisi

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi - Salon II
11:00-12:40

Sevgi Kavut, Yüksek Lisans Öğrencisi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalı

Çocuğun Kişilerarası İletişim Becerilerinin
Geliştirilmesinde Ailenin Rolü

Sosyalleşme sürecinin ilk öğrenildiği kurum olan aile çocuğun kişilerarası iletişim becerilerini kazanmasında önemli rol oynayan faktörlerden biri olarak kabul edilmektedir.

Toplumların sürekliliği için önem arz eden ailenin, toplumsal normların, değerlerin ve
kültürün içselleştirildiği, öğrenildiği bir sistem olduğundan söz edilebilir. Mevcut çalışma, çocuğun kişilerarası iletişim becerileri kazanmasında ve etkili iletişim kurabilmesinde aileye düşen sorumluluklara ve ailenin çocuk üzerindeki etkisine odaklanmaktadır.
İçerik analizi yöntemi ile kişilerarası iletişim sürecinde aile ve aile içi iletişim ile ilgili

bilgilere ve örnek çalışmalara dayalı olarak yapılacak araştırmanın bulguları arasında;
sağlıklı bir aile içi iletişim süreci için empati, aktif dinleme gibi kişilerarası iletişim becerilerinin aktif rol oynadığı, sosyalleşmenin ilk adımının atıldığı aile içerisinde kurulan

samimi, içten ve yüz yüze iletişimin çocuğun kişilerarası iletişim becerilerini, bireyin
iletişim kurma ve iletişim faaliyetlerini, sosyalleşme düzeyini şekillendirerek, toplumun
özünü oluşturan tutum ve değerleri etkilediği gösterilebilir.
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Hatice Oğuz, Yüksek lisans Öğrencisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyoloji Anabilim Dalı

Duygusal Emek İstihdamının Sosyolojik Özellikleri

Son 30 yıldır toplumun ve ekonominin küreselleşmesi ile yeni enformasyon ve iletişim
teknolojilerinin gelişimi gibi önemli dönüşümlerin, çalışma ve örgütler üzerindeki etkileri nedeniyle çalışma ile ilgili birçok olgu değişmeye başlamıştır. Bu koşullar çerçeve-

sinde çalışma eyleminin daha bilişsel bir nitelik kazandığı ve çoğunlukla duygusal emeği
ifade ettiği belirtilmektedir. Duygusal emek, çalışanların müşterilerle yakından ilişkiler

kurulmasını gerekli kılan işlerde, işin gereklerini sunabilmek için sarf etmek zorunda
kaldıkları emek biçimidir ve duyguların dönüştürülmesini içermektedir. Duygusal emek
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konusunun bu derece önem kazanmış olmasında, örgütsel yapıda ve çalışma anlayışın-

da yaşanan bir dizi köklü değişimin etkisi bulunmaktadır. Günümüzde formel becerilere
sahip kol gücüne dayalı çalışanlara yönelik talep sürekli olarak azalmakta, müşterilerle

kişilerarası beceri kullanarak ilişki kurabilen çalışanlara talep giderek artmaktadır. Hizmet sektöründe çalışanlar, entelektüel ve fiziksel emek yanında duygusal emek de sergilemek ihtiyacı duymaktadırlar. Bu araştırmada, çalışma yaşamının günümüzdeki önemli

gerçekliklerinden olan duygusal emek olgusunun sosyolojik özellikleri ele alınmıştır.

Duygusal emeği ve sonuçlarını çalışma yaşamında ön plana çıkaran örgütsel süreçler ve
bunları etkileyen toplumsal faktörler incelenmiştir.
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Betül Ok, Yüksek Lisans Öğrencisi, Selçuk Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Gündelik Hayatta Caminin Yeri

Gündelik hayat, sosyolojinin merkezinde bulunmaktadır. Yaşantımız içerisindeki pra-

tiklerimiz ve öğrenimlerimiz gündelik hayatımızı çerçevelemektedir. Dikkat edilmesi
gereken konu dini ve insanı bir paydada buluşturmaya vesile olan camii bu çerçevenin
neresindedir? Camii kelime anlamına uygun bir görevi mi üstlenmektedir yoksa daha da

özelinde farklı geçirgenlikleri mi barındırmaktadır? Sosyal hayatımız içerisinde dinsel
pratiklerimiz büyük önem taşımaktadır. Burada araştırılmak istenen konu bu pratiklerin
nasıl can bulduğu, nelerden/nerelerden beslendiği ve kaynağının ne olduğu sorunudur.

Dinsellik ve gündelik hayat araştırılması gereken bir konu olup daha çok din sosyolojisinin çekirdeğini oluşturmaktadır. Biz sosyal gerçekliği bireyin ve toplumun karşılıklı
inşası olduğunu kabul ederek, mekânların ve özelinde dinî mekân olan caminin gündelik

hayat içerisindeki önemine değineceğiz. Bizatihi caminin bir ibadethane olarak gündelik

hayatımızda nerede durduğuna, nerede harekete geçtiğine ve kendisini nasıl devingen
halde var edip/sürdürdüğüne bakacağız. İnsanların ve mekânın varoluşu ile meydana

gelen değerler burada nasıl üretilip/tüketilmektedir? Mekân ve özellikleri ibadetin hangi boyutunda bizim için araştırılmalıdır? Gündelik hayatın içerisinde oksijeni üreten ve

tüketen mekânlar arasında camii yer almakta mıdır? Camii İslam’ın geleneksel bir öğretisi/motifi olarak mı, insanların bir ihtiyacını karşılamasından dolayı mı varlığını sür-

dürmektedir? Yoksa daha başka bir sebebe bağlılığı var mıdır? Hacı Bayram-ı Veli Camii
örnekleminde ele alacağımız “gündelik hayatta caminin yeri” konusu bu tartışmalar ek-

seninde derinlemesine mülakatlardan elde edilen veriler kullanılarak değerlendirilmeye
çalışılacaktır.
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Bilal Can, Yüksek Lisans Öğrencisi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyoloji Ana Bilim Dalı

Kapitalist Evrede Mekân ve
Mekânın Anlamının İncitilmesi

İnsanlar değişim ve dönüşüme uğrarken mekânları da buna dâhil eder. Mekân bu anlamda insan doğasına bağlı olarak hem etkileyen hem de etkilenen durumundadır. Zamana göre insan-mekân ilişkisi sürekli değişmiş, belirli bir aşamadan sonra da dönüşü-

me uğramıştır. Günümüze baktığımız zaman mekânın eskisinden daha büyük bir öneme
sahip olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü insanlar sahip olduğu mekânlara göre artık statü-

ler edinmekte, cemiyet hayatını ona göre şekillendirmektedir. Bu bakımdan geçmişten
gönümüze mekânın aldığı rol artık onun bir araçtan ziyade bir amaca hizmet ettiğini
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göstermektedir. Bu da en çok kapitalizme yaramıştır. Kapitalizm kişileri mekân almak

için mecburiyet duygusu içerisine sokarken bir taraftan da onu mekândan çıkartmak için
elinden geleni yapar. Çünkü kişi mekânda -her ne kadar bu gün artan teknoloji sayesinde de olsa - dışarıda bulunduğu kadar harcama yapamaz. Çünkü mekân belirli ölçüde

sınırlayıcıdır. Mahremiyet çizgisinin en belirgin olduğu alandır mekân. İnsanoğlu, kapitalizmin gönüllü neferliğine soyunurken mekândan uzaklaşarak vitrinlerde yaşamaya

başladı, popüler olanı takip edip kendinden uzaklaştı, bu da onda bir anlam yitiminin
oluşmasına neden oldu. Mekâna dair bu anlam yitimi, mekânı inciterek onun insanlar
üzerinde, insanın da onun üzerindeki etkisinin değişmesine neden olmuştur.
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Rumeysa Çavuş, Yüksek Lisans Öğrencisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Kentlerin Seyirlik Yüzleri Olarak Hayvanat Bahçeleri:
Bir İzmirli Bahadır Biyografisi

Tarih boyunca “insan” ve “hayvan” arasındaki etkileşim farklı boyutlara savrulmuştur.

Bir dönem yoğun olarak insanlar, hayvanları onların alışkanlıklarını izleyerek günde-

lik hayatlarını kolaylaştırıcı pratikler üretmek için kullanmışlardır. Bunun örneklerine
çoğunlukla kutsal metinlerde rastlayabiliriz. Bunun yanı sıra insanlar hayvanları evcilleştirerek gündelik pratiklerini kolaylaştırmaya yarayan araçlar olarak kullanmışlardır.

Ayrıca yine insanlar hayvanlardan ürettikleri üretip tüketerek de yararlanmışlardır.
“Hayvanlar” kimi zaman araç kimi zaman dokunulmazlığı olan ve bazen de bir kutsal
olarak karşımıza çıkabilmektedirler. Tüm bunların yanı sıra çoğunlukla imparatorluk

çağında hayvanlar imparatorlar arasındaki diplomatik ilişkilerin armağanları olarak kullanılmışlardır. Modernite ile de birlikte tarihin her geçişinde her değişime insanlar ile
beraber tanıklık eden hayvanlar, her türlü siyasi değişimin de hedef veya araçları haline

gelmişlerdir. Ulus devlet pratiği ile beraber sınırlı belirli bahçelere seyirlik olarak hapsedilen “milli hayvan” unsurları bunun en büyük ve canlı örneğidir. Böylece bu zamana

kadar hayvanlar, kimi zaman hammadde, denek, kimi zaman seyirlik unsurlar, çizgi filmlerde tüketim unsurları olarak kullanılmaktadır. Bu makale bu serüvene kısaca tanıklık

edip dikkat çekmeyi amaç edinirken aynı zamanda kentlerde var olan ayrışmanın bir de
hayvanlar özelindeki pratiğine dikkat çekmek isteyerek, seyirlik yaşam alanları olarak

hayvanat bahçelerini inceleyecektir. Bu incelemede bu bahçelerin sakinlerinden biri ola-

rak 2007 yılında “aramızdan” ayrılan İzmirli Bahadır dile gelecektir. Kentlerdeki yaşam
mücadelesi olarak Bahadır ve insanlar âleminin benzerlikleri ve farklılıklarına değinilecektir. Farklı bir sömürgecilik ve kent pratiği olarak “milli hayvan” unsuru ve seyirlik

alanlar olarak hayvanat bahçelerinin iç içe geçmiş öyküsü üzerinden kentte yaşayan kitlenin eğitimsel bir faaliyet olarak hayvanat bahçelerine olan ziyaretleri incelenecektir.

Ayrıca “disipliner” ve “yönetimsel” açıdan kentlerde hayvanat bahçelerinin gerekli görülmesi, inşası ve sürdürülmesi pratiği tartışılacaktır.
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23. Oturum
Kelam
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Asiye Tığlı

Büşra Nur Hatipoğlu
Epistemolojik Açıdan Gazzâlî’de Havâtır Kavramı
Sevim Uluhan
XX. Yüzyılın Yetiştirdiği Bir İslâm Âlimi Olarak Muhammed Hamidullah ve
Din Anlayışı
Yasemin Holoğlu
Câhız’da Tabiat Felsefesi
Ziya Erdinç
Teşekkül Dönemi Kelam Kaynaklarında Zâtî Sıfatların Sayısı

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi - Salon III
11:00-12:40

Büşra Nur Hatipoğlu, Yüksek Lisans Öğrencisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı

Epistemolojik Açıdan Gazzâlî’de Havâtır Kavramı

İslâm düşüncesinin önemli isimlerinden olan İmam Gazzâlî (ö.505/1111) özellikle

kelâm ilminin tarihi sürecinde muhteva ve yöntemde getirdiği etkiler sebebiyle önemli
bir konuma sahiptir. Onun klasik eserlerinden olan “İhyâu ulûmi’d-dîn” bir ilimler eleşti-

risi olmasının yanında tasavvufi bilgi anlayışının nazarî disiplinlerin bilgi anlayışları ile

telife çalıştığı önemli bir eserdir. Burada insanın kalbine iradesi dışında gelen/doğan bir
takım bilgilere sahip olduğunu söyleyen Gazzâlî, bunu “hâtır/havâtır” kavramıyla karşılamaktadır. Ona göre bu sezgisel bilgilerden biri kötülüğe ve Allah’a isyana davet eder-

ken diğeri ise iyiliğe ve Allah’a itaate çağırmaktadır. İlk olarak meşhur Mu’tezilî düşünür
Nazzâm’ın (ö.845/231) ortaya attığı bu kavram, kaynağı, bilgi değeri ve sorumluluğa

etkisi vb. açılardan genişçe inceleyen Gazzâlî tasavvufî bir bakışla meseleyi ele almıştır.
Gazzâlî, havâtırın hâdis olmasından yola çıkarak onun mutlaka bir sebebe/kaynağa ve

bilinmesi için bir “isme” muhtaç olduğunu savunmuştur. Ona göre kötülüğe yönlendiren hâtır’ın sebebinin ismi şeytan iken, iyiliğe teşvik eden hâtır’ın kaynağı ise melektir.
Gazzâlî, insanın bütün fiillerinin başlangıç noktasını, arzuları harekete geçiren havâtıra

dayandırırken, bu bilgilerin tek başına mükellefiyete sebebiyet vermeyeceğini de belirtmiştir. Vesveseye yol açabilecek olan hâtır yollarının baştan kapatılması gerektiğini ve bu
yollarının da “beş duyu” ile alakalı olduğunu savunan Gazzâlî’ye göre her insan, şeytanın
kalbe giriş şekillerini öğrenmeli ve ondan korunmalıdır.
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Sevim Uluhan, Yüksek Lisans Öğrencisi, Ecole Pratique des Hautes Etudes , Sciences des Religions et Société

XX. Yüzyılın Yetiştirdiği Bir İslâm Âlimi Olarak
Muhammed Hamidullah ve Din Anlayışı

Muhammed Hamidullah (1908-2002) son dönemde yetişmiş ve ömrünü geçmişe ait

İslâm müktesebatının aydınlığa kavuşmasına adamış İslâm âlimlerindendir. Mümbit bir
yayın hayatının ardından Amerika’da vefat eden Hamidullah’ın yaşadığı dönemde yüklendiği iki vazifesi vardır. Bu vazifelerden ilki, köklerine olabildiğince bağlı ama bir o ka-

dar da dönemin ihtiyaçlarına göre donanmış yeni nesillerin dünyanın dört bir tarafında
yetişmesine öncülük etmek. Diğeri ise, kendisine ait olan kabiliyetlerini ve imkânlarını,

İslâm’ın daha iyi anlaşılması ve yaşanılması için kullanmak. Hamidullah’ın hayatını bu iki
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meseleye vakfetmesinin altında yatan neden, onun din anlayışıdır. Doğu ve Batıyı doğru
okumaya çalışarak, kendi perspektifinde çözümler üreten Hamidullah, yaşadığı dönemde İslâm’a ait her problem için bilimsel yayın hazırlamaya çalıştığı gibi kurduğu birebir

ilişkiler ile hızlı iletişim teknolojisinin var olmadığı bir dönemde mektup yoluyla yüz
binlerce kişiye mesajını ulaştırmaya çalışmıştır. Peki, binlerce kişinin hidayetine vesile

olan ve ömrünü İslâm’ın gelecek nesillere doğru aktarılmasına adayan bu şahsiyetin dinî
düşüncesi nedir? Ülkemizde hakkında yapılan birçok çalışmanın içinde din anlayışına
ait bir doküman tespit edilmemiştir. Ayrıca Hamidullah’ın yaşadığı dönemde hayatına

ilişkin yazılı bir belge bırakmaması hayatı hakkında sınırlı bilgilerin paylaşılmasını netice vermiştir. Bu bağlamda hazırlanan tebliğ, öncelikle Hamidullah hakkında dünyada
yapılan çalışmalar temel alınarak hayatı ile ilgili geniş bir bilgiyi sunmayı ve daha sonra

Fransızca, İngilizce ve Türkçe yayınlarından istifade edilerek onun din anlayışını ortaya

koymayı amaçlamaktadır. Bunun için Fransa ve Türkiye’deki kütüphane katalogları taranmış, her iki ülkede de kendisi ile mesai harcamış arkadaşları ve öğrencileri ile mülakatlar yapılmıştır. Ayrıca kendisinin açılmasına öncülük ettiği Paris’teki dernek binaları

ve faaliyetleri hakkında etraflıca malumat edinilmiştir. Bu bilgiler ile Hamidullah’ın din
anlayışı içerisinde tebliğin yeri ve önemi ortaya çıkarılmıştır.
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Yasemin Holoğlu, Yüksek Lisans Öğrencisi, Marmara Üniversitesi, Kelâm Ana Bilm Dalı.

Câhız’da Tabiat Felsefesi

Felsefe geleneğinde tartışılan önemli meselelerden biri de “tabiat” etrafında şekillenir.
Mevcut olan şeylerin değişmez özelliği olup olmadığı; şayet böyle bir özellik varsa bunun

bilinip bilinemeyeceği açısından hem ontolojiyi hem epistomolojiyi ilgilendiren bu mese-

le, pek çok düşünür tarafından etraflıca tartışılmıştır. Kelâmın ve felsefenin merkezinde
yer alan bu konu, İslâm düşünürleri nezdinde Allah’ın varlığını ispatlama ya da Allah’ın

varlığına delil getirme amacına mâtûf ele alınmıştır. Hicri II. yy.da yaşayan Câhız da tabi-

atı inceleme gayesinde bulunan, İslâm akidesini teyid etmede tabiata önemli bir misyon
yükleyen isimler arasında zikredilir. Ashâbu’t-Tabâi‘ içerisinde anılan Câhız, eşyâdaki tabiatı nefyetmenin, ilahî beyanı nefyetmek anlamına geleceğini savunmuş, fizik ve metafizik arasındaki irtibatı eleştirel bir şekilde kurmuştur. Nesnelerin varlık alanına çıkma-

sını, gizli bir tabiatın (kümûn) ortaya çıkması (zuhûr) olarak kavramıştır. Onun nezdinde
her varlık, bir tabiat sahibidir ve tabiat sahibi olmasıyla Allah’ın varlığına delil teşkil eder.
İnsanın istidlal etmesi, örümceğin ağ örmesi ve şeylerin belli bir düzene göre vücûda

gelmesi bu durumu tanımlar. Câhız, âlemdeki hadiselerin düzenini tabiat kanunları olarak isimlendirir. Allah tarafından yönetilen bu düzen açık ve gizli hikmetler barındırır.

Hikmetler beyan vasıtalarıyla tezahür eder. Câhız, lafız, yazı, akd ve işaret olarak belirlediği beyan unsurlarını, cismin konumu ve tayiniyle beş temel mertebede ele alır. İnsan,

beş duyu ve akıl vasıtasıyla istidlal ederek varlıklardaki hikmetli bilgilere ulaşır. Böylece
eşyâya konum tayin ederek yeryüzünün halifesi konumuna yükselir.
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Ziya Erdinç, Arş. Gör., Sakarya Üniversitesi, Kelam Ana Bilim Dalı.

Teşekkül Dönemi Kelam Kaynaklarında
Zâtî Sıfatların Tespiti ve Sayısı

Günümüz akâid kelam eserlerinde Eş’ariler’in hayat, ilim, kudret, sem’, basar, irâde ve
kelam olmak üzere yedi, Mâtürîdîler’in de bunlara tekvini ekleyerek sekiz tane sübûtî

sıfat kabul ettikleri ifade edilmektedir. Batılı araştırmacılardan H. A. Wolfson, zâtî sıfat-

larla ilgili tartışmaların erken dönemde sadece üç sıfat ekseninde cereyan ettiğini ve
kaynaklarda bu dönemin âlimlerinin konuyla ilgili görüşleri nakledilirken yalnızca üç
sıfatın zikredildiğini belirterek, Ehl-i sünnet kelamcılarının zât-sıfât ilişkisi bağlamında

sıfât anlayışlarının Hıristiyan teologların teslis yorumuna dayandığını iddia etmektedir.
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Erken döneme (Hicri IV. asrın ortalarına kadar) ait kelam kaynakları incelendiğinde, bu

sıfatların nasıl ele alındığı ve bu sayının nasıl oluştuğuna dair bazı önemli ipuçlarına ulaşılmaktadır. İbn-i Küllâb’ın Allah’a otuz beş tane zâtî sıfât nispet ettiği, öte yandan Bağdat

Mu’tezile’sinin ise ilim ve kudret gibi kök mânaları kabul etmeden Allah’a âlim, kâdir vb.

yirmi dokuz tane zâtî sıfat izâfe ettiği ve bunların dışında başka zâtî sıfatlar da kabul ettiği Eş’arî tarafından zikredilir. Dolayısıyla zâtî sıfatlarla ilgili herhangi bir sayı sınırlaması-

nın olmadığı anlaşılmaktadır. Daha da önemlisi zâtî sıfatların bir sayıya inhisar edilmesi
veya tartışmalarda belli sıfatların zikredilmesinden ziyade, bunların genel ilkelerle tespit
edildiği görülmektedir. Bu ilkeler farklı olunca doğal olarak ekollerin kabul ettikleri zâtî
sıfatlar da farklılaşmaktadır. Bu tebliğde erken dönem kelam kaynaklarından hareketle

ilk dönemlerde zâtî sıfatların belli bir sayıyla sınırlandırılmadığı, genel ilkeler ışığında
zâtî sıfât kategorisinin oluştuğu, dolayısıyla her bilgininin veya ekolün kabul ettiği ilkeye
göre birçok ve farklı sıfatları bu kategoriye dâhil ettiği ortaya konulmaya çalışılacaktır.
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24. Oturum
Uluslararası İlişkilerde Güncel Meseleler
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hüsamettin İnaç

Ercüment Hazır, Oktay Caferoğlu
Devletlerin Ulusal Hava Sahalarında Yabancı Uçakları Denetlemesi:
Türk Jetinin Suriye Tarafından Düşürülmesinin Uluslararası Hukuk Açısından Analizi
Yüksel Kamacı
Yeşil Hareket’in İran Siyasetinde Yükseliş ve Düşüş Süreci
M. Yusuf Eren
Türk Dış Politikası Ekseninde Suriyeli Sığınmacılara Sağlanan Korumanın
Hukuki Niteliği
Ramazan Karaçoban
1 Mart Tezkeresinden Bugüne Türkiye’nin Kuzey Irak Politikaları

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi - Salon IV
11:00-12:40

Ercüment Hazır, Arş. Gör. Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü, Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Bölümü.
Oktay Caferoğlu, Arş. Gör. Kara Harp Okulu, Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Bölümü.

Devletlerin Ulusal Hava Sahalarında Yabancı Uçakları
Denetlemesi: Türk Jetinin Suriye Tarafından
Düşürülmesinin Uluslararası Hukuk Açısından Analizi
Çalışmada öncelikli olarak devletlerin ulusal hava sahalarında yabancı uçakları denetlemesi konusu ele alınmıştır. Bu konu ile ilgili başvurulan temel kaynak olan Chicago Söz-

leşmeleri ile ilgili bilgi verilmiştir. Ulusal hava sahasında yabancı uçakların denetlenmesi
ile ilgili Rusya’dan gelen Suriye yolcu uçağının, içinde askeri malzeme olduğu gerekçe-

siyle Türkiye tarafından Ankara Esenboğa Havaalanı’na indirilerek denetlenmesi örnek
olay olarak ele alınmıştır. Yaşanan bu olay uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde incelenmiştir. Çalışmada incelenen bir diğer konu ise Türk jetinin Suriye tarafından düşü128

rülmesinin uluslararası hukuk açısından analizi olmuştur. Bu konu incelenen ilk konudan

farklı temeller içermektedir. İlk konuda incelenen husus sivil yolcu uçağı iken bu olayda
incelenen bir devlet uçağıdır. Bu nedenle temelde benzerlikler olsa da devlet uçağı ile

ilgili uluslararası hukuk kuralları farklılık göstermektedir. Çalışmada, Türk jetinin Suriye
tarafından düşürülmesi olayı uluslararası hukuk kuralları çevresinde incelenmiştir.
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Yüksel Kamacı, Arş. Gör. Yeditepe Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü.

Yeşil Hareket’in İran Siyasetinde Yükseliş ve
Düşüş Süreci

Uzun bir geçmişe sahip Farsi medeniyetinin son durağı olan İran İslam Cumhuriyeti vatandaşlarına resmi bir kimlik dayatmasında bulunurken, rejimin tıkandığı bir dönemde reformistler yeni bir kimlik arayışına girmişler ve Musavi liderliğinde Yeşil

Hareket’i oluşturmuşlardır. Siyasi ömrü kısa olan bu reformist hareket, muhalefetten
iktidara yükselememiş ve gerek kendi içindeki başarısızlıkları, gerekse devletin aldığı
önlemler neticesinde tarihe karışmaya mahkum kalmıştır. Devrimin 30. yıldönümü olan

2009’un protestolarla dalgalanması ise hem iktidar hem de muhalefet kanadında İslami Devrim’in ilanı öncesindeki direnişleri hatırlatmıştır. Fakat 1979’da halk desteği ve

yönetim projeleri birlikte yol alırken, 2009’da farklı olarak sokak eylemlerinin ötesine
geçilememiştir. Devlet tarafından Hareket’in önde gelenlerinin alıkonulması ise tüm destekçileri lidersiz bırakmış ve Hareket’in ilerleyişini durdurmuştur. Demokrasiye inanma-

yan ve hileli seçimler yapmakla suçlanan Dini Lider ise Musavi yerine Ahmedinejad’ın
Cumhurbaşkanlığı’nı tercih etmiş; geçen zamanda radikal muhafazakar Ahmedinejad’la

yaşanan anlaşmazlıklar neticesinde 2013’te Cumhurbaşkanlığı koltuğunu ılımlı mu-

hafazakar Ruhani’ye emanet etmiş ve bir orta yol bulmaya çalışmıştır. Fakat reformist

İranlılar rejimin istikrarından daha çok kendilerine hitap edebilen politikalara ihtiyaç
duymaktadır.
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M. Yusuf Eren, Arş. Gör. Selçuk Üniversitesi, Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı.

Türk Dış Politikası Ekseninde Suriyeli Sığınmacılara
Sağlanan Korumanın Hukuki Niteliği

Uluslararası toplumun karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi, çeşitli sebeplerle ülkesini terk etmek zorunda kalan kişi gruplarının sığınma talep edilen devlet ülkesinde, sahip olacakları hak ve özgürlüklerdir. Sığınmacı veya mülteci olarak ifade edilen bu kişi

gruplarının uluslararası toplum tarafından korunması ve insan onuruna yaraşır yaşam
koşullarına sahip olmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda imzalanan Mültecilerin Hukuki

Statüsüne İlişkin 1951 Cenevre Sözleşmesi, uluslararası mülteci hukukunun en önemli
kaynağı niteliğini taşımaktadır. 2011 yılının Mart ayında, iç karışıklıkların başlamasın130

dan bu yana, günden güne artan sayıda Suriye vatandaşı Türkiye’ye sığınmak durumun-

da kalmıştır. Ancak uygulayıcılar tarafından en başından itibaren “mülteci değil misafir”
tanımlamasının yapılmaya çalışılması, Suriye’li vatandaşların hukuki konumlarını tartışmaya açmıştır. 1951 Sözleşmesine göre mülteci statüsünde olmayan ve resmi olarak

sığınmacı da kabul edilemeyen söz konusu vatandaşların ancak “geçici koruma rejimi”

altında olduklarını söylemek mümkündür. Gerek Suriyeliler için oluşturulmuş kamplar,
gerekse şehirlere yayılan Suriyelilere sağlanan hak ve hizmetler, dünyanın başka coğrafyalarında benzer durumlardaki kitlesel göç hareketlerinde sağlanan hizmetler ile kıyaslandığında Suriye vatandaşlarına oldukça iyi fiziki ve lojistik imkânların oluşturulduğunu söylemek mümkündür. Öyle ki, bu hak ve hizmetlerin Türkiye’de hali hazırda Suriye
dışındaki ülkelerden gelen ve “geçici koruma rejimi” altında bulunan diğer sığınmacılara

sağlanan hak ve hizmetlerden de kapsam ve kalite olarak daha iyi durumda olduğu tespit edilmektedir. Böylelikle Suriyelilere sağlanan “misafirlik” statüsüyle, Türk dış poli-

tikasına ve özellikle uluslararası mülteci hukukuna yeni bir vizyon kazandırılabileceği
söylenebilir.
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Ramazan Karaçoban, Yüksek Lisans Öğrencisi, Sakarya Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı.

1 Mart Tezkeresinden Bugüne Türkiye’nin
Kuzey Irak Politikaları

1 Mart 2003 günü TBMM, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Türkiye üzerinden
açılacak Kuzey Cephesine asker geçişini sağlayacak Tezkereyi reddetmiş ve Saddam Yö-

netimindeki Irak’a yapılacak operasyonun dışında kalmıştır. Bu karar hem Soğuk Savaş

boyunca birincil müttefik olarak kabul edilen ABD ile ilk resmi ayrışma olması hem de
Türkiye’nin Kuzey Irak ile ilgili güvenlik perspektifli bakış açısında önemli bir yere sahiptir. Türkiye dönem itibarı ile Kuzey Irak’ı PKK’nın kendi alanını genişletmek için rahat
kullandığı bir alan olarak görmekteydi. Saddam Hüseyin döneminde karşılıklı anlaşmalar

ile bölgeye sınır ötesi operasyonlar yapabiliyor ve nispeten örgütün çalışmalarına müdahale edebiliyordu. Fakat Irak’a yapılacak olası bir müdahale bölgenin Irak’tan kopmasına
sebep olabilecek buda Türkiye’nin terörle mücadele politikasını zaafa uğratabilecekti.

2003 yılı sonrasında da Türkiye’nin Tezkere konusunda aldığı karar defaatle tartışma

konusu olmuş, olumlu veya olumsuz eleştiriler yapılmıştı. Türkiye, Irak’ta müdahale sonrası da ülkenin Toprak bütünlüğünün korunması çabasını sürdürerek politikalar üretti.

Fakat bu politikalar Kuzey Irak Özerk Bölgesi’nin yetkilerini genişletmesinin önüne de
geçmiyordu. Irak’ta yeniden yapılanırken Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile korkulanın

aksine en sıkı ilişki kuran ülkelerden biri Türkiye oldu. Son yıllara gelindikçe işbirliğinin

seviyesi arttı ve Kürt Petrolünün taşınması, Kuzey Irak’ın yapılandırılması gibi konular
ortaklığı güçlendiriyordu. Türkiye’nin son yıllardaki açılım politikaları da Kuzey Iraktan

destek gördü ve karşılıklı güvenin artmasını sağladı. Günümüzde Irakta yaşanan iktidar
değişikliği, Suriye’de yaşanan iç savaş ve İŞİD gibi aşırı örgütlerin faaliyetleri düşünülürse bu ortaklığın sürebileceğini söyleyebiliriz. Bu çalışmada 2003 yılından günümüze

güvenlik öncelikli bakıştan işbirliğine dönüşümü sunmaya çalışılacak, soru işaretleri ve
tarafların beklentileri de değerlendirilecektir.
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25. Oturum
Mimarlık Düşüncesi ve Tarihi
Oturum Başkanı: Arş. Gör. Yunus Çolak

Berrin Akın
Bir Kentin Kimliği “Ayvalık Zeytinyağı ve Sabun Fabrikaları”
Ahmet Başi, Mehmet Ali Yüzer
İstanbul’da Planlanan Yeni Yerleşim Alanlarının Ulaşım Yönünden Mekânsal
Etkilerinin İncelenmesi: Kayabaşı Yerleşim Alanı
Tuba Sarı
Sürekliliğin ve Değişimin Arakesitinde Mimarlık Yapmak:
Şehr-i İstanbul’da Üç Yapısal Yaklaşım Süreci
Özgür Yerli, Sertaç Kaya
Tarihe Not Düşülmüş Bir Kent Parkı: Güvenpark
Selda Gülcan Ünal
Kentsel Kamusal Mekânların Dönüşümü: Ankara Atatürk Bulvarı

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi - Salon I
13:50-15:40

Berrin Akın, Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sanat Tarih Bölümü.

Bir Kentin Kimliği “Ayvalık Zeytinyağı ve
Sabun Fabrikaları”

Osmanlı Devleti’nin 19.yüzyıl siyasi ve ekonomik seyrini değiştiren en önemli olgu

İngiltere’de ortaya çıkan Endüstri Devrimi ile oluşan yeni sürecin Osmanlı Devleti’nin

ekonomik ve sosyal yapısına etkilerdir. Bu süreçte, Avrupalı sermayenin hareketlendirdiği sanayi ve ticaret, özellikle Batı Anadolu liman yerleşimlerinin ekonomik ve mekânsal

yapısına etki etmiş Ayvalık gibi küçük ölçekteki yerleşimlerin büyümesine ve gelişimi-

ne olanak sağlamıştır. 1770’lere kadar küçük bir kıyı yerleşimi olan Ayvalık, 1800’lerin
ilk yıllarından itibaren zeytinyağı ve sabun endüstrisi ve ticaretine dayalı ekonomisiyle
önemli, Osmanlı Devleti’nin hareketli liman yerleşimlerinden biri olmuştur. Ayvalık’ın,

İzmir’e yakınlığı, deniz ticaretine olanak veren konumu ve zeytin gibi çok önemli bir

ürününe sahip olması ve son olarak Midilli’den gelen Rumların zeytin işletmeciliğine
katkıları, yerleşimde sanayileşme ve ticaret için gerekli zemini oluşturmuş, sektöre yönelik büyük yatırımlarla çok sayıda fabrika kurulmuştur. Bu fabrikalar kentin ekonomik

tarihinde önemli yer tutan ve aynı zamanda Endüstri Devrimi sonrası inşaat tekniği ve
malzeme sektöründeki gelişmelerin şekillendirdiği yeni yapı türü olarak kent mimari-

sine yerleşmiştir. Yerleşimin bugünkü siluetine hâkim mimari yapılar olma özelliğini
sürdürmektedirler. Bu görüntüleriyle dönemin ekonomik ve sosyal zeminini sunabilen

kaynaklar olmalarının yanı sıra, sanat tarihi disiplini içinde değerlendirilebilecek mima-

ri içerikleriyle, Osmanlı Endüstri Mirası’nın Batı Anadolu örneklerinin zenginleşmesine
katkı sağlayabilecek nitelikte yapılardır.
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Ahmet Baş, Arş. Gör. İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü.
Mehmet Ali Yüzer, Yrd. Doç. Dr. İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü.

İstanbul’da Planlanan Yeni Yerleşim Alanlarının
Ulaşım Yönünden Mekânsal Etkilerinin İncelenmesi:
Kayabaşı Yerleşim Alanı
1950 sonrasında tarımda makineleşmeyle eş zamanlı olarak sanayileşmenin arttığı

Türkiye’de kırdan kente doğru başlayan büyük göçle birlikte Anadolu’nun kadim kent-

lerinin makroformlarında büyük ölçekli değişiklikler olmuştur. Bu dönüşüm kentlerde
yeterli seviyede olmayan; insanların ihtiyaç duyduğu ulaşım, sağlık, eğitim, barınma gibi
hizmetlerin karşılanmasında büyük ölçekli sıkıntıları beraberinde getirmiştir. Başta İstanbul olmak üzere, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana gibi kentlerde inşa edilen yeni yerleşim alanlarının büyük kesiminde ihtiyaç duyulan ulaşım, altyapı ve donatı alanları yeterli
134

düzeyde değildir. Zamanla oluşan problemleri çözmek için idareciler tarafından yapılan

parçacıl çözümlemeler kronikleşen sorunları çözmek yerine daha çok zorlaştırmış ve sorunları katlayarak 2000’li yıllara getirmiştir. 2000 sonrasında yaşanan büyük dönüşümle

birlikte İstanbul’da, temelde barınma sorununa çözüm üretmek amacıyla yeni yerleşim
alanlarının inşâ edilmesi gündeme gelmiştir. Bu çerçevede Başakşehir’de çeşitli toplu

konut uygulamaları yapılmıştır. Bu uygulamalardan bir tanesi Kayaşehir bölgesinde inşâ
edilen ve toplamda 350 bin kişinin yaşaması planlanan projedir. Bu çalışma kapsamında
Kayaşehir’de yapılan toplu konut uygulaması çalışmalarının ulaşım yönünden İstanbul

makroformuna etkilerinin ne olacağı irdelenmiştir. Bu amaçla bölgeden elde edilen verilerle ulaşım analizleri yapılmış, gelecekte planlanan nüfusa bağlı olarak yerleşim alanlarının hangi yönde gelişeceği ve ulaşım taleplerinin nasıl şekilleneceği modeller kurularak ortaya konulmuştur.

IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi 14 - 17 Mayıs 2015, Kütahya

Tuba Sarı, Arş. Gör. İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü.

Sürekliliğin ve Değişimin Arakesitinde Mimarlık Yapmak:
Şehr-i İstanbul’da Üç Yapısal Yaklaşım Süreci

Mimari miras ile çağdaş tasarım arasındaki ilişki özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından
başlayarak günümüzde de halen tartışılan önemli bir meseledir. Bu sebeple geçmişten

yararlanmanın dönemsel ya da davranışsal olarak farklılaştığı üretilen mimari ürünler
ve bu ürünleri destekleyen retorikler üzerinden açıkça okunabilmektedir. Bu çalışma,

geçmişin güncelliğini devam ettirmede çağdaş tasarım anlayışının nasıl bir yol izleyebileceğinin üç farklı yapısal süreç aracılığıyla okunması ve irdelenmesini amaçlamaktadır.

Sürecin okunmasında izlenecek yöntem bu yapılarla ilgili çeşitli literatür taramasının yanında bulunduğu çevrenin ya da tarihsel kimliğin çağdaş yapıyla olan bağlantısının yeniden fotoğraflanması ve yorumlanması şeklinde gelişmiştir. Çalışma kapsamında incelenecek olan yapısal süreçlerden ilki döneminde oldukça etki bırakmış Site Mimarlık(Doğan

Tekeli, Sami Sisa ve Metin Hepgüler) bürosu tasarımı İstanbul Manifaturacılar Çarşısı(1959)dır. Çarşı 1950-60 döneminin en önemli ve kapsamlı projelerinden biri olarak

1958 yılında açılan bir yarışma sonucu etrafındaki pek çok tarihsel girdiye olan saygılı yaklaşımı ve mimari başarısıyla birinci gelmeyi başarmıştır. Araştırmanın dayandığı

ikinci yapısal süreç olan Sabah-Atv nin Nişantaşı’ndaki eski basın-yayın tesisleri ise proje
boyutu bağlamında oldukça küçük olmasına karşın çevresindeki tarihsel dokuyla olan

hesaplaşmada takındığı uzlaşmacı ve diyalektik (çağdaş aynı zamanda geçmişe saygılı)

tavır ile oldukça etkili bir örnektir. Santral İstanbul eski adıyla Silahtar ağa Elektrik Santrali ise araştırmada incelenecek bir diğer yapı olup geçmişle kurduğu ilişki tarzı itiba-

riyle diğer iki yapısal süreçten biraz farklı durmaktadır. Önceki yapısal süreçlerde daha

dolaylı yoldan çeşitli referanslarla bazen şehirsel mekân bazen de iç mekân ölçeğinde
geçmişten yararlanma mevcut iken Santral İstanbul ise var olan tarihsel yapıya eklemlenerek eski ile yeninin uzlaşmasının ayrı bir biçimini temsil etmektedir.
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Özgür Yerli, Yrd. Doç. Dr. Düzce Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü.
Sertaç Kaya, Arş. Gör. Düzce Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü.

Tarihe Not Düşülmüş Bir Kent Parkı: Güvenpark

Yeşil alanlar kentlerin ve kentlilerin kuşkusuz olmazsa olmaz ihtiyaçlarındandır. Kente
hem ekolojik hem de ekonomik anlamda katkı sağlayan yeşil alanlar bununla birlikte
kentlilere rekreasyonel olanaklar sağlaması açısından da önem taşımaktadır. Kentsel yeşil alanların en temel elemanı ise kent parklarıdır. Bu özellikleri sebebi ile kent parklarının kent içinde bulundukları bölge, büyüklükleri, hitap ettikleri kitlenin sosyal yapısı,
barındırdığı olanaklar kent parklarının özelliklerinin şekillenmesinde rol oynamaktadır.

Güvenpark, başkent Ankara’nın merkezi Kızılay’da, konumu gereği oldukça önemli bir
136

bölgede yer almaktadır. Kuruluşu 1930’lu yılların başına dayanan Güvenpark, yeni kurulmakta olan bir ülkenin, “güven” olgusunun oluşturulmasında yapı taşı niteliğindedir.

Güvenpark’ın yakın çevresinde bakanlık yapıları ve meclisin yer alması, çok kısa zamanda kentin bu merkez etrafında büyüyüp gelişmesi ve adeta bir cazibe merkezi haline gelmesini sağlarken aynı zamanda Güvenpark’ı mekânsal politikaların kaçınılmaz bir par-

çası haline getirmiştir. Bu çalışma kapsamında kent parklarının, kent dokusundaki yeri,
Güvenpark’ın kent parkı, kent kimliği, kültür ve tarih simgesi olarak önemi anlatılmış,
mekânsal politikalar çerçevesinde değerlendirmesi yapılmıştır.
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Selda Gülcan Ünal, Yüksek Şehir Plancısı, Gazi Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü.

Kentsel Kamusal Mekânların Dönüşümü:
Ankara Atatürk Bulvarı

Kamusal mekânlar, binalardan sokaklara, parklardan meydanlara kenti çevreleyen ve şe-

hirlerin önemli parçalarını oluşturan alanlardır. Bu nedenle Kamusal mekânlar, tarihsel

süreçteki sosyo-kültürel ve ekonomik dinamiklerin fiziksel mekâna yansımasını ifade
etmektedir. Kamusal mekânlar toplumsal deneyimin ve yaşanmışlıkların biçimlendiği
birikmiş bir tasarım süreci ile oluşan, gelişen ve temel niteliklerini kazanan yerlerdir. Bu

makalenin amacı; Atatürk Bulvarı çalışma alanı özelinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonraki dönemde kamusal mekânın dönüşümünü analiz ederek, Ankara’nın

omurgasını oluşturan bu bulvar üzerinde yer alan sosyo-kültürel etkinliklerin ve iletişimin mekânı olan kamusal mekânların zaman içinde kullanım şekli ve anlamının de-

ğiştiğini, cumhuriyetin izlerinin ve Ankara’nın kimliği oluşturan belleklere kazınmış
mekânların silinişini ve yok oluşunu ortaya koymaktır. Bu çalışma; Bulvar’daki dönüşüm

sürecini belirlenen dönemlerde değerlendirerek; sosyo-mekânsal, sosyo-ekonomik ve
politik içerikleri arasındaki ilişkiyle, tarihsel bir referans çerçevesinde Bulvar’daki kamusal mekânların (meydan, açık yeşil alanlar, sinema, tiyatro, kitabevi gibi kültürel aktiviteler, restoran, kafe, pastane gibi yeme-içme birimleri, dernek, STK gibi) işlev ve anlamlarının derinsel görüşmeler yoluyla incelenmektedir. Bu analiz Cumhuriyet’in ilanından
sonra şehrin planlı gelişmeye başlamasından plansız gelişen (yerel yönetimlerin aldığı
kararlarla) bir Bulvar’daki dönüşüm sürecine odaklanmaktadır.
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26. Oturum
İslam Felsefesi-2
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk Erdoğan

Mirpenç Akşit
Farabi’de Mantığın Gerekliliği Üzerine Bir Değerlendirme
Rıza Tevfik Kalyoncu
İbn Haldun’un Nefs Anlayışına Bir Nazar
Emine Taşçı
Osmanlı Düşünürlerinden İbn Sina Şarihi Hadimi ve
İhlas Suresi Haşiyesi
Nur Belek
Hilmi Ziya Ülken ve Henry Corbin’in
İslam Felsefesi Anlayışlarının Değerlendirilmesi

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi - Salon II
13:50-15:40

Mirpenç Akşit, Arş. Gör. Iğdır Üniversitesi, Felsefe Bölümü.

Farabi’de Mantığın Gerekliliği Üzerine Bir Değerlendirme

Kuşkusuz her kişinin, bir işi yapmaya yönelirken gerçekleştirmeyi umduğu bir amacı söz
konusudur. Bu durumu apaçık bir ilke olarak benimsenmiş olan Farabi’ye göre, kişiyi
felsefe yapmaya yönlendiren en temel amaç şüphesiz mutluluktur. Mutluluğun en temelinde, rastgele değil, ama bilinçli bilgi ve davranışlarla kazanılacağını söyleyerek mutluluk, felsefe ve mantık arasında içsel ve zorunlu bir bağlantı üzerine temellendirmekte-

dir. Farabi ‘ye göre inanç ve düşüncelerinde zan ile yetinmek isteyemeyen kimseler için

mantık zorunludur. Mantık, nefsin düşünen kısmını geliştirir, onu öğretim ve öğrenime,
faydalı tutumlara sevk eder. Gerçek olan bilgi ile gerçek olmayan bilgi ayırt eder. Mantık

aklı düzeltmeye ve yanlış yapılması olan bütün makul şeylerde, insanı doğru ve gerçek
olana yöneltmeye yarayan ve insanı makullerde yanlıştan ve hatadan koruyan kurallara
yer verir. Mantık, doğru sonuçlar elde etmek, hatadan sakınmak, yanlış olmayan geçerli

çıkarım yapmak için zihni eğitir. Mantık, tartışmaya kılavuzluk etmek ve onu yönetmekle
kalmaz, ayrıca keşfe teşvik etmek için çıkarım kurallarını da biçimlendirir. Ayrıca, Mantık
evrensel aklın ve dilin ve biçimidir.
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Rıza Tevfik Kalyoncu, Arş. Gör. Dokuz Eylül Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı

İbn Haldun’un Nefs Anlayışına Bir Nazar

Bu çalışmada İslam düşüncesi içerisinde, kurduğu “umran” ilmi aracılığıyla farklı bir
konumda bulunan İbn Haldun’un nefs problemini ele alış biçimi incelenmektedir. İslam
felsefesi içerisindeki bazı düşünürlerin nefs anlayışları göz önünde bulundurularak İbn

Haldun’un konuyla ilgili ele alış biçiminin farklılığı yansıtılmaya çalışılmıştır. Felsefe tarihinde bir problem zemini olarak zuhur eden nefs konusunun, İslam düşüncesindeki
bağlamına işaret edilmiştir. İslam felsefesi içerisinde, nefs teorisiyle ön plana çıkan İbn

Sina’nın nefsin “idrak eden” ve “hareket eden” boyutlarına dair görüşleri özet bir şekil140

de aktarılmıştır. Nefs kavramının farklı anlamlarına İslam düşüncesinin farklı renklerine
işaret etmek adına değinilmiştir. İslam düşüncesinde toplum bilimsel düşünceyi ön plana almasıyla dikkat çeken İbn Haldun’un nefs anlayışını, insanın “hareket eden” ve “düşü-

nen” boyutlarını, toplumsal olgu ve kurumları açıklamasında kullandığı tespit edilmiş ve

bu tespiti destekleyici örnekler sıralanmıştır. Bu eksende İbn Haldun’un İslam düşüncesi
içerisindeki yeri, nefs problemi ve bu problemi İbn Haldun’un ele alışı bağlamında belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak nefs ile ilgili kendisinden önceki düşünürlerin veri-

lerini kullanan İbn Haldun’un, konuyu belirli oranda sosyo psikolojik bir zemine taşıdığı
sonucuna varılmıştır.
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Emine Taşçi, Arş. Gör. Yalova Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü.

İhlâs Suresi Haşiyesi Perspektifinden İbn Sina Şarihi
Hadimi’nin Felsefeye Bakışı

Felsefe, kelam ve tasavvufun üçlemesinin bileşkesinde oluşan Osmanlı düşüncesinde İbn

Sinâ merkezi bir konuma sahiptir. Nitekim O, verdiği eserler ve ortaya koyduğu düşüncelerle asırlara meydan okuyup düşünce çevrelerince tanınmayı başarmıştır. İbn Sina’nın
bu entelektüelle başarısı daha sonraki yüzyıllarda onun felsefî düşüncelerini temel alan

bir geleneğin kurulmasını da sağlamıştır. Oluşan bu İbn Sinâ geleneğinin izdüşümünü

tarihi süreç içindeki ve özellikle Osmanlı düşüncesine yansımasının bir boyutunu, eserlerine yazılan şerh ve hâşiyeler de kendini göstermektedir. Biz de bu bildirimizde İbn

Sina’nın felsefi görüşlerinin şerh geleneği yoluyla Osmanlı düşüncesine nasıl taşındığını
spesifik eser üzerinden Osmanlı dönemi önemli ilim adamlarında Hadimi’in felsefeye

bakışını ortaya koymaya çalışacağız. Bu bağlamda ibn Sina’nın göz önünde pek tutulmayan yönlerinden biri olan müfessirlik vasfını öne çıkartan ve varlık teorisini temellendir-

mek amacıyla kaleme aldığı İhlâs sûresi için yazmış olduğu tefsirine dair olan haşiyeler
üzerinden bu geleneğin izlerini süreceğiz. Nitekim İbn Sina’nın bu tefsirine tarihi süreç
içinde farklı kişiler tarafından yazılan şerh ve haşiyeler, bu geleneğin devam ettiğinin bir

göstergesidir. Biz de bu haşiyelerden Osmanlı’da bir çeşit selefi düşünceyi temsil eden
isimlerden Birgivî’nin şarihi olan Hadimî’nin haşiyesi üzerinde duracağız. Hadimî’nin bu

hâşiyesini temel alarak İbn Sinâ ile Hadimî’nin varlık ve birlik anlayışlarına değineceğiz.
Felsefe karşıtı çizgiye mensup bir âlim olarak görülen Hadimî’nin aslında felsefî düşün-

ce sisteminin göz ardı edildiği bir dönemde böyle bir şerh yazmış olması onun felsefi
düşünceyi dikkate aldığını göstermektedir. İlerleyen bölümlerde şerhi değerlendirdiğimizde de bu görüşümüz daha açık bir şekilde ortaya çıkacaktır. Nitekim Hadimî, varlık

meselesinde İbn Sinâ merkezli felsefî bir görüşe sahip olduğuna ilerleyen bölümlerde
değineceğiz.
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Nur Belek, Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi, İslam Felsefesi Bölümü.

Hilmi Ziya Ülken ve Henry Corbin’in
İslam Felsefesi Anlayışlarının Değerlendirilmesi

İki dünya savaşı ve bir büyük buhranın gölgesinde Batı’nın Doğu’ya yöneliminin bir tezahürü olarak Henry Corbin’in İslam felsefesi tarihi, yaygın oryantalist söylemin içerisin-

de kalmakla birlikte yirminci yüzyılda İslam düşüncesini mistik okuma eğilimlerinin de
en bariz örneklerinden birini sunmaktadır. Türkiye’de ise ulus-devlet oluşum sürecinin
güdümünde neş’et eden akademik disiplinlerin birçoğunun zeminin hazırlanmasında

büyük emeği geçen Hilmi Ziya Ülken, multidisipliner bir araştırmacı olarak İslam felse-

fesi tarih yazıcılığının yerel bir tezahürü olarak karşımıza çıkmaktadır. Corbin ve Ülken
142

üzerinden dikkat çekeceğimiz gibi alanın dünyaya layıkıyla tanıtılmasında tarihsel çalışmalar büyük bir öneme haizdir. Bununla birlikte tarihsel çalışmaların seyrini ve içeriğini ise büyük ölçekte yerel ve dönemsel çalışmalar belirlemektedir. Selçuklu ve Osmanlı

himayesindeki altı asırlık dönemin İslam düşünce geleneği bağlamından koparılması
alanla ilgili tarihsel eserleri ontik bir kusurla malul kılmaktadır. Bu dönemsel kopukluk

da bütünlüklü bir İslam düşüncesi tarihyazımı imkanını tartışmalı hale getirmektedir. En

temelde bu tartışmalı zeminden dolayı kapsamlı bir ilişkiler ağı içerisinde değerlendiri-

lemeyen İslam düşünce geleneği, tarihsel teliflerde dahi çoğu zaman problem odaklıdır.

Biz de çalışmamızda metinlerin açtığı hareket alanı kabilince Hilmi Ziya Ülken ve Henry
Corbin’in İslam felsefesi anlayışlarını sorun odaklı ve karşılaştırmalı bir değerlendirme-

ye tabi tutarken yerli ve yabancı bu iki örneğin, İslam felsefesinin temel meselelerine
yaklaşımlarındaki benzerlikleri, farklılıkları ve etkileşimini ortaya koymaya çalışacağız.
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27. Oturum
Tasavvuf
Oturum Başkanı: Öğr. Gör. Abdullah Çakır

Musa Elmas
Câhiliyye Şirinin Gerçekliği Üzerine: İntihâl
Güldane Gündüzöz
Sembolizm ve Mitoloji Bağlamında Tasavvuf Kültüründe
Hırka, Alem ve Seccade
Yusuf Bilal Kara
Mi’racın Tasavvufî Boyutu
Mustafa Tatlı
Mevlânâ’da Mana ve Suret

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi - Salon III
13:50-15:40

Musa Elmas, Yüksek Lisans Öğrencisi, Arap Dili ve Belâgati Ana Bilim Dalı

Câhiliyye Şirinin Gerçekliği Üzerine: İntihâl

Câhiliyye şiiri, İslâm peygamberi Hz. Muhammed’in, mîladî 610 yılında dînî tebliğe başlamasından önceki dönemde oluşmuş Arap şiir koleksiyonunu ifâde eder. Kur’ân’ın indirildiği dilin tam anlamıyla mükemmel oluşu, Arapçanın, 7. yüzyıla kadar, mükemmel

bir dilin geçirmesi gereken bütün evreleri geçirdiğini açıkça göstermektedir. Kur’ân’ın
yanında, bu dile dâir en önemli veriler Câhiliyye şiirine aitken, özellikle modern dönemde başını Theodor Nöldeke, David Samuel Margoliouth ve Tâhâ Huseyn gibi bilim adamlarının çektiği bir grup araştırmacı, bu şiirlerin, en iyimser ifade ile tamamına yakınının
144

İslâmî dönemde, birtakım sâiklerle uydurulduğu iddiâsını ortaya attı. Klasik dönemdeki
yaklaşım, bu şiirde birtakım uydurmaların (intihâl) olabileceği fakat tümü için bunun
söz konusu olamayacağı yönündeyken, modern dönemde böylesi köktenci bir yaklaşım,

ciddî tartışmaları beraberinde getirdi. Üstelik bu tartışmayı İslâm dünyası için daha da

alevlendiren duruş, İslâm medeniyetinin yetiştirdiği Tâhâ Huseyn’den geldi. Bu çalışmamız, İslâmî ilimler açısından hayâtî önem taşıyan Câhiliyye şiirinin gerçekliği ve buna
bağlı olarak intihâl olgusu üzerinde duracaktır.
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Güldane Gündüzöz, Öğr. Gör., Ordu Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Sembolizm ve Mitoloji Bağlamında Tasavvuf Kültüründe
Hırka, Alem ve Seccade

Tekkelerde en sık karşılaşılan maddi kültür objelerinden hırka, alem ve seccade, mad-

di fonksiyonlarının yanında sûfî anlatıları ve ritüellerinde sembolik birer figür olarak
önemli işlevler üstlenmiştir. Bu doğrultuda söz konusu objelerle ilgili pek çok âdet ve

uygulamanın, tarikat yapısının teorik ve felsefi boyutunun birer izdüşümü olduğu gö-

rülmektedir. Aynı zamanda bu maddi kültür unsurları, parçası oldukları alegorik dil ve
kendine özgü tasavvuf sembolizminin sağladığı semantik imkânlarla, gerek sûfî ritüellerine gerekse tasavvuf inanç ve kabullerine ve nihayet sûfî terminolojisine farklı boyutlar

katmaktadır. Bu bağlamda bir taraftan menâkıbnâmelerdeki sembolik hikâyelerin derin okumasında, diğer taraftan tarikat ayin ve ritüellerindeki sembolik uygulamaların

çözümlenmesinde hırka, seccade ve alem figürlerinin üstlendikleri işlevlerin tespitine
ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca bu nesnelerin, tarikatların ontolojik ve epistemolojik bazı
ilke ve inançlarının anlaşılmasında figüratif birer unsur olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu objelerle menâkıbnâme, nefes, şiir ve bazı halk anlatılarında zen-

gin bir içeriğe sahip alegorik bir dil inşa edilerek, tasavvufta kendine özgü bir retorik
oluşturulmuş olması ve benzer şekilde bu nesnelerin tarikat ritüellerinde işlevlerinin
bulunması, burada ifade edilen tahlillerin yapılmasını büyük ölçüde gerekli kılmaktadır.

Buna bağlı olarak diğer bazı objelerle birlikte müstakil risalelere konu olan hırka, alem

ve seccade figürlerinin mihverinde kurulmuş olan bu alegorik ve sembolik dilin çözüm-

lenmesi, tasavvuf düşüncesinin ve sufî dilinin anlaşılmasında önemli bir semantik zemin
oluşturmaktadır.
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Yusuf Bilal Kara, Arş. Gör. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tasavvuf Ana Bilim Dalı.

Mi’racın Tasavvufî Boyutu

Mi’rac terim olarak Hz. Peygamberin göğe yükselişini ve Allah ile görüşme olayını ifade eder. Olay Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış
şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok isra ve mi’rac birlikte kullanılırsa da

Türkçede miraç kelimesiyle her ikisi de kast edilir. Mi’rac genellikle ruhun yükselişi ve
manevi yolculuk şeklinde tasvir edilir. Mi’rac hem bir kavram olarak hem de Hz. Peygamberin yaşamış olduğu bir tecrübe olarak hadislerin ortaya koyduğu bir durumdur. İslam

âlimleri bu meseleyi Kur’an’daki birkaç sureyle ilişkilendirerek ele almış ve değerlendir146

mişlerdir. İşte bu ulema zümresinin içindeki mutasavvıflar mi’rac mucizesini çok daha
geniş ve derin bir şekilde ele alarak ön plana çıkmışlardır. Sufiler mezkur hadiseyi mürid-mürşid ilişkisi, seyr u sülûk ve bazı hal (kabz-bast, telvin-temkin vb.) ve makamlarla

(cem-fark, fena-beka vb.) ilişkilendirerek izah etmişlerdir. Çalışmanın esasını, sûfîlerin
mi’rac mucizesine yaklaşımları ve değerlendirmeleri teşkil edecektir.
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Mustafa Tatlı, Yüksek Lisans Öğrencisi, Selçuk Üniversitesi, Mevlânâ Araştırmaları Ana Bilim Dalı.

Mevlânâ’da Mana ve Suret Bütünlüğü

Çağımızın suni sorunlarından yorulan ve kendine bir durak yeri arayan insanların son
dönemde en çok başvurdukları yol tasavvuf olmuştur. Kendileri için bir çıkış yolu arayan

insanlar, geçmişte yaşamış önemli tasavvufçuların eserlerine sarılarak kendilerine bir
yol çizmeye çalışmaktadırlar. Fakat bir umman olan tasavvufta yol almaya çalışırken eksik bilgi ve yanlı bakış açıları ile çağın ve kendi beklentilerine uygun olan yönlerini ön plana çıkarmışlardır. Çalışmamızda da bunun en belirgin örneklerinden biri olan Mevlânâ

Celâleddîn-î Rûmî’yi ve onun bu yanlı bakış açısına en çok maruz kalan yönünü, mana

ve suret kavramlarını aldık. Mevlânâ’nın en önemli eserlerinden olan ve Türk tasavvuf
edebiyatımızın başucu kaynaklarından olan Mesnevi’den yola çıkarak Mevlânâ’da mana

ve suret gibi kavramların ne olduğunu incelendiğinde aslında onun tasavvuf anlayışının
temelinde Kur’an ve sünnetin vazgeçilmez iki unsur olduğunu gördük. Bu düşünce de
Kur’an’dan alınan ayetlerle ve bu alanda söz sahibi şahsiyetlerin fikirlerine başvurularak

da desteklendi. Yani mana ve suret yani dinin zahiri ve batıni boyutu onun için birbirinden ayrı düşünülmesi mümkün olmayan iki kavramdır. Bu iki kavramı birbirinden ayıramayan insanların elinde Mevlânâ bir tüketim malzemesi haline gelmiştir.
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28. Oturum
Türkiye Siyaseti
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Murat Çemrek

Abdül Samet Çelikçi
Türkiye’de 1980 Sonrası Süreçte Sivil Toplumun Seyri:
Liberal ve Gramsciyan Perspektiflerin Karşılaştırmalı Analizi
Canan Çilekci
Uygulanan Politikaların Yansıması Olarak
Türkiye’de Kadın İş Gücünün Son On Yılı (2004-2013)
Emrah Akyüz
Alevi Sorununa Partiler Üstü Yaklaşımın Önemi
Samed Kurban
Başkanlık Sisteminin Türkiye’de Uygulanabilirliği Tartışmaları Ekseninde
Türk Tipi Başkanlık Sistemi

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi - Salon IV
13:50-15:40

Abdül Samet Çelikçi, Arş. Gör. Muş Alparslan Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü.

Türkiye’de 1980 Sonrası Süreçte Sivil Toplumun Seyri:
Liberal ve Gramsciyan Perspektiflerin
Karşılaştırmalı Analizi
Bu çalışma Türkiye’de 1980 sonrası sivil toplum kavramının gelişimini incelemeyi hedeflemektedir. Bu inceleme, kavram üzerine geliştirilmiş olan “liberal” ve “Gramsciyan”

perspektifler karşılaştırılarak yapılmaya çalışılacaktır. Türkiye’de 1980 sonrası gelişen
ve temelde “güçlü devlet” “zayıf toplum” karşıtlığını baz alan liberal sivil toplumcu söy-

leme göre Türkiye’de güçlü bir devlet geleneği bulunmaktadır. Sivil toplumu devletten
bağımsız, devlete dışsal bir alan olarak ele alan bu liberal söyleme göre ancak devletin küçültülmesi ile sivil toplum alanı genişletilebilir. Dahası, sivil toplum alanının ge-

nişletilmesi ile hak ve özgürlükler ilerletilebilir ve demokratikleşme gerçekleştirilebilir.

Türkiye’de de 1980 sonrası süreçte, ana akım sivil toplum okuması bu tez içerisinden
gerçekleşmiştir. Buna karşın, aynı süreci Gramsciyan perspektiften de ele almak mümkündür. Bu bakış açısına göre sivil toplum devlete egemen olan dominant grubun toplumun içerisinden kendisine destek devşirmeye çalıştığı alan, yani hegemonya alanıdır.
Hegemonyanın tesisi ve devamı için devlet aygıtı sürekli olarak sivil toplum alanından

destek devşirmek zorundadır. Bu bakış açısına göre 1980 sonrası Türkiye’de devlet aygıtının yapmaya çalıştığı da tam olarak budur. Bir yandan devletin neo-liberal dönüşümü

gerçekleşirken diğer yandan devlete egemen olan gruplar hegemonya tesisi (ve yeniden
tesisi) için kendisine sivil toplumdan destek devşirmeye çalışmaktadır.
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Canan Çilekci, Doktora Öğrencisi, Fatih Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü.

Uygulanan Politikaların Yansıması Olarak Türkiye’de
Kadın İş Gücünün Son On Yılı (2004-2013)

AB uyum süreci ve CEDAW görüşmelerinin de etkisi ile Türkiye özellikle 1990 sonrası,
çalışma hayatında kadın iş gücünü arttırmanın, ekonomik, sosyal ve bireysel gelişmeyi

desteklediği görüşünü benimsemiş ve kadınların iş hayatına girmesini teşvik eden politikaları uygulamaya koymuştur. Bu yönde, Altıncı Beş Yıllık Ulusal Kalkınma Planı’ndan

başlayarak tüm kalkınma plan ve hedeflerinde kadın başlığına yer vermiş, konuyu bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde ele almıştır. Türkiye, teşvik kredileri ve pozitif ayrımcılık gibi doğrudan uygulamalarının yanında, eğitim ve kültür alanında yaptığı yatırımlarla
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da kadın iş gücü katılım oranını arttırma yoluna gitmiştir. Bu çalışma, ekonomik büyüme
ve toplumsal eşitlik çıtasını yükseltmeyi hedefleyen Türkiye’nin, 2004-13 yıl aralığında

kadın iş gücünün pozitif politikalar ve bunun karşısında başörtüsü yasağından ne şekilde
etkilendiğini ele almaktadır.
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Emrah Akyüz, Yüksek Lisans Öğrencisi, Edinburgh Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü.

Alevi Sorununa Partiler Üstü Yaklaşımın Önemi

Ortadoğu’da mezhep çatışmalarının hızla arttığı bir dönemde Alevilerin yüzyıllar boyunca mazur kaldıkları sorunlar gerek siyasi partiler gerekse kamuoyu tarafından daha fazla

dillendirilir ve tartışılır olmuştur. Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar ki süreç
içerisinde iktidara gelen her siyasi parti Alevi toplumunun yaşadığı sorunları ele alırken

Alevileri bir oy yığını olarak görmüş ve bunun akabinde sorunun çözümü değişik partilerce siyasallaştırılarak adeta bir çözümsüzlük ortamı yaratılmıştır. Alevilerin büyük ço-

ğunluğunun yüksek sesle dile getirdikleri ve atılmasını istedikleri adımlar; cemevlerinin
tanınması, zorunlu din derslerinin kaldırılması, Alevilere karşı uygulanan asimilasyona

son verilmesi ve Madımak otelinin utanç müzesi yapılmasıdır. Alevilerin istekleri bu kadar net ve çözüm içim atılması gereken adımlar çok zor olmamasına rağmen Alevi sorununa karşı izlenen politikada tutarlı olunmaması ve ilgili siyasi iradenin tesis edileme-

mesi nedeniyle sorunlar daha da karmaşık bir hal almıştır. Alevi sorununun çözümüne
karşı atılması gereken ilk adım partiler üstü düşünmek ve olayı bir devlet sorunun olarak

ele almaktan geçmektedir. Ortadoğu’da ki bir mezhep çatışmasının Türkiye’de vuku bulmasını engellemenin yegane yolu partiler üstü bir yaklaşımla Alevi sorununu ele alıp

Alevilerin isteklerine kulak vererek belirtilen noktalarda ilgili adımların ivedi bir şekilde

atılması. Bu çalışmanın temel amacı Alevi sorununu partiler üstü bir bakış açısıyla tartışmak ve sorunun çözümüne yönelik atılması gereken adımları incelemektir.
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Samed Kurban, Arş. Gör. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü.

Başkanlık Sisteminin Türkiye’de Uygulanabilirliği
Tartışmaları Ekseninde Türk Tipi Başkanlık Sistemi

Bu çalışmada Türkiye’de 1980 darbesinden sonra sıklıkla dile getirilen başkanlık sistemi
ve bu hükümet sisteminin Türkiye modeli üzerinde durulmuştur. 35 yıllık bir süreçte

özellikle koalisyon hükümetlerinin zayıf ve parçalı görüntüsünün ve uygulamalarının

uzun ömürlü olmamasının suçunun parlamenter sisteme yüklenmesi, başkanlık sistemi
tartışmalarının çoğunlukla siyasi istikrar ekseninde yürümesine sebep olmuştur. Maalesef siyasi istikrarın sadece hükümet istikrarından oluştuğuna kanaat getiren düşüncelerin etkisiyle, güçlü yürütmeye duyulan ihtiyaç, genellikle analizlerin tek bir perspektiften
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yapılmasına neden olmuştur. Bu sebeple çalışmanın ilk başlığı siyasi istikrar ve hükümet

istikrarı ikilemi üzerine olmuştur. Daha sonra detaylarına fazla inilmeden, klasik Amerikan modeli başkanlık sisteminin genel özellikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu

bölümden sonra Özal ve Demirel dönemindeki başkanlık sistemi tartışmalarına değinilmiştir. Son olarak Erdoğan döneminde yeniden alevlenen başkanlık sistemi tartışmaları

ele alınarak, özellikle son zamanlarda gündemi meşgul eden “Türk tipi başkanlık” modeli

üzerinde durulmuştur. Erdoğan’ın başbakanlığı dönemindeki ilk 9 yılda hükümet modeli

olarak benimsenmesini istediği Amerikan modelinden, 2012 yılından beri dile getirdiği

Türkiye modeline giden süreçte yaşananlar analiz edilmeye çalışılmıştır. Sonuç kısmında
ise Türk siyasal sisteminde uygun bir hükümet modeli oluşturacak düzenlemeler üzerine
önerilerde bulunulmaya çalışılmıştır.
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29. Oturum
İLEM Lisans Oturumu-2
Oturum Başkanı: Arş. Gör. Abdulkadir Macit

Rumeysa Nurdan Akyüz
Endülüs Medeniyetindeki
Tercüme Faaliyetleri ve Ortaçağ Avrupası’na Etkileri
Seyhan Özkan
İktisatta Fayda ve İhtiyaç Kavramının Toplumsal Refah Üzerindeki Etkisi
Şule Yıldırım
İslami Feminizm: Kimliğin İdeolojiye Eklemlenmesi
Nurefşan Torunoğlu
Uluslararası Korumada “Suriyeliler Sığınmacılar”
Hatice Haskul
Türk Romanının Doğuşu

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi - Salon I
16:00-17:40

Rumeysa Nurdan Akyüz, Lisans Öğrencisi, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Bölümü.

Endülüs Medeniyetindeki Tercüme Faaliyetleri ve
Ortaçağ Avrupası’na Etkileri

Doğu İslam medeniyeti ile İber Yarımadası’nda var olan farklı etnik ve dinî grupların

gelenek ve kültürlerinin de etkisiyle inşa edilmiş olan Endülüs Medeniyeti; siyasî varlığını sekiz asır kadar koruması, bünyesinde gerçekleşen bilimsel ve kültürel gelişmelerin
Avrupa’ya tesirinde köprü işlevi görmesi gibi sebeplerle pek çok çalışmaya konu olma

özelliği taşımaktadır. Avrupalılar, Haçlı seferleri sırasında karşılaştıkları, siyasî-askerî
ve kültürel açıdan zirvede olan İslam medeniyetinin Avrupa’daki temsilcisi Endülüs’ü

yakından tanıma fırsatı bulmuşlardır. Buna müteakiben Avrupalılar Endülüs ilim mer154

kezlerinden özellikle Tuleytula’ya ve Kurtuba’ya öğrenciler gönderip bu öğrenciler sayesinde Endülüs’teki eserleri Latinceye, İspanyolcaya ve diğer pek çok dile tercüme etmeye
başladılar. Özellikle XI. yüzyılın sonu XII. yüzyılın başında artan tercüme faaliyetleriyle
birlikte Avrupa, bu zengin ilmî birikimi kendi literatürüne aktarmaya başlamıştır. Bu

bağlamda tebliğimizde öncelikle XI. ve XII. yüzyıl Avrupa’sından ve Endülüs’ün Avru-

pa’daki öneminden bahsedilecek, ardından Tuleytula’da yapılan tercüme faaliyetlerine
değinilecek ve söz konusu bilimsel faaliyetlerin Avrupa’ya etkileri üzerinde durulacaktır.
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Seyhan Özkan, Lisans Mezunu, Marmara Üniversitesi, Aktüerya Bölümü.

İktisatta Fayda ve İhtiyaç Kavramının
Toplumsal Refah Üzerindeki Etkisi

Günümüzde iktisat alanına hâkim olan ve ana akım iktisat olarak adlandırılan neoklasik

iktisat ile keynesyen iktisadın, insanın iktisadi davranışlarını açıklamada kullandığı bazı

teorilerinin yanlış veya eksik olduğu dile getirilmektedir. Bu teorilerden biri de insanın
istek ve arzularının tatmin edilmesi sonucu ortaya çıkan maksimum fayda anlayışıdır.

Buradaki fayda anlayışı realitede iktisadi dengesizliğe kapı aralamakta, tüketici davranışlarını bu dengesizlik üzerinden tanımlamaktadır. Bu araştırmanın amacı iktisadi den-

genin ihtiyaç temelinde kurulabileceğini ve toplumsal refahın ihtiyaç kavramı üzerinden
açıklanabileceğini göstermektir. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak ana akım iktisattaki

fayda kavramının metodolojisini genel bir çerçeve ile ele alacağız. Bu doğrultuda evvela bu kavramın sosyal refah, iktisadi denge, tüketici davranışları etrafında nasıl bir etki
oluşturduğunu inceleyeceğiz. Bunu yaparken temelinde fayda kavramının olduğu, ana

akım iktisadın belirleyici teorisi olan ‘maksimum fayda, sınırlı kaynaklar’ anlayışına değineceğiz. Daha sonra buna karşılık olarak ihtiyaç kavramını temellendirip, insan iktisadi davranışlarındaki açıklayıcılığını ve iktisadi dengeyi sağlamadaki rolünü tartışacağız.

Ayrıca ihtiyaç kavramının İslam iktisadındaki yeri ve önemi üzerinde duracağız. Son
olarak fayda ve ihtiyaç kavramlarını karşılaştırıp, ayrıldığı noktaları belirteceğiz. Bu iki

kavramın bireysel ve toplumsal refahı sağlamadaki rollerine değinip çalışmayı sonlandıracağız. Belirtilen çalışmanın sonucunda birey ve toplumun iktisadi refahı elde etmek

için, faydanın maksimize edilmesi anlayışı yerine ihtiyaç temelli anlayışın yerleşmesinin
daha anlamlı olduğunu ve bu anlayışın iktisadi dengenin kurulmasındaki rolünün önemini vurgulamış olacağız.
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Şule Yıldırım, Lisans Öğrencisi, İstanbul Şehir Üniversitesi, Siyaset Bilimi.

İslami Feminizm: Kimliğin İdeolojiye Eklemlenmesi

İslami feminizm, ideoloji ve kimliğin iç içe geçmesiyle günümüz Müslüman kadını için

özerk bir alan olmuştur. İdeoloji doğası gereği bir dünya görüşü ve de doktrinler bütü-

nüdür. Fakat, kimliklerin önem kazandığı bir dönemde hiçbir ideoloji olduğu gibi tüm
yönleriyle kabul edilemez. Tüm çeşitli varyasyonlarına rağmen feminizm bir ideolojidir.
Müslüman ve kadın olmak ise kimlikle alakalı bir durumdur. Hem İslam’ın çizgisi içinden

hem de feminizmin penceresinden bir duruş benimsendiği zamansa, İslami feminizm
kavramı bizi karşılıyor. Bu makalede, kimliğin oluşumunda din ve cinsiyetin etkisi, ideolo156

jinin kimlikle yeniden yapılanması, ve son olarak İslami feminizm konusu tartışılacaktır.
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Nurefşan Torunoğlu, Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Şehir Üniversitesi, Kamu Hukuku.

Uluslararası Korumada “Suriyeliler”

Türkiye, Suriye’den gelen kitlesel göçün her geçen gün artması, daha önceki yıllarda
yaşanan kitlesel göçler karşısında tecrübe ettiği sıkıntılar ve yasal düzenlemelerin uygulamasında ortaya çıkan aksaklıklar nedeniyle göç hukukuna ilişkin konuyu AB uyum

yasaları çerçevesinde ele alarak kanuni düzenlemeye kavuşturmuştur. Çalışmamızda bu

yeni yasal düzenlemeler ve Mahkeme kararları dikkate alınarak Türkiye’deki Suriyeliler
için uluslararası koruma biçimleri ve uluslararası koruma konusu olan geri göndermeme ilkesi ele alınacaktır. İnsan haklarının gereği olarak uluslararası koruma sağlanması

ve Türkiye’deki Suriyelilerin geri gönderilmeme yükümlülüğü çerçevesinde ele alınması

gereken bir takım sorunlara işaret edilecektir. Zira mülteci hukukunun bir tarafında devlet çıkarları diğer tarafında ise insan hakları yer alır. Bu bağlamda Suriye’de kısa yahut

uzun vadede düzenin sağlanamaması Türkiye için ciddi sorunlara yol açacak olup ayrıca
Türkiye için daha büyük sorumluluk alanları doğuracaktır. İşte bu noktada Suriyeli sığınmacılar için söz konusu getirilmiş olan hukuki statünün ve sağlamış olduğu korumanın

toplumsal yansımaları olarak ortaya çıkacak sorunlar ile uluslararası korumanın imkânı
çalışmanın tartışma konusunu oluşturacaktır.
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30. Oturum
Çağdaş Felsefe
Oturum Başkanı: Arş. Gör. Mehmet Zahit Tiryaki

Khayyam Jalilzada
Heidegger Düşüncesinin Dinî Arka Planı
Merve Koyuncu
Çağdaş Zihin Felsefesinde Yapay Zekâ Tartışmaları
-Turing Testi ve YansımalarıNesrin Bağcı
Tanrı’dan Bağımsız Bir Ahlakın İmkanı ve Olgu-Değer Problemi
Sema Cevirici
Modern Düşüncede Temsil Fikri

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi - Salon II
16:00-17:40

Khayyam Jalilzada, Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Felsefe Bölümü.

Heidegger Düşüncesinin Dinî Arka Planı

Tebliğimizde Martin Heidegger düşüncesinin dinî / teoloji arka planını konu edineceğiz.
Heidegger’in felsefesinde yer alan temel kavram ve düşüncelerin Yahudi-Hıristiyan anlayışıyla ne derecede irtibatlı olduğu sorusu / sorunu tebliğimizin problemini oluşturmaktadır. Bu problem çerçevesinde Heidegger’in “varlık”, “dasein”, “olay [event]” vs. kavramlarının, Yahudi-Hıristiyan anlayışında yer alan “Tanrı”, “günahkâr insan” gibi kavramlarla

ne gibi benzer ve farklıklar arz ettiğine değineceğiz ve bu bağlamda Heidegger’in zihin
dünyasına inmeye çalışacağız. Takip ettiğimiz yöntemin yoruma dayalı olmasının sebebi,

Heidegger’in dinle ilgili yazdığı veya konferanslarında söylediği cümlelerden onun din ve
felsefeyi bir birinden ayırdığını ve kendi düşüncesinin teistik veya ateistik yorumlarına
kesin dille karşı çıkmasıdır. Yani Heidegger’in dinle ne gibi irtibatının olduğunu ortaya

çıkarabilmek için Heidegger’in ne dediğine değil ne demek istediğine bakmaya çalışacağız (ki bu yöntem, ele aldığımız meseleyi kendisine konu edinen araştırmacıların çoğunun takip ettiği yöntemdir) ve onun düşüncesinin temellerini oluşturan kavramların

dinle irtibatının kurulabilmesi için “yorum tekniğimizi” sonuna kadar kullanmaya çalışacağız. Tebliğimizin sonunda Heidegger düşüncesinin dinî arka planını ortaya çıkarmak

için oluşturulan söylemlerin ne gibi yeni problematiklere yol açtığını göreceğiz. Bunlara

binaen Gadamer’in savunduğu “yazarın niyetinin metnin niyetinden farklı olduğu” ve Ro-

land Barthes’in ileri sürdüğü “yazarın ölümü” tezlerinin aslında Heidegger düşüncesinin

dinî arka planını ortaya çıkarmaya çalışan çabalar söz konusu olduğu zaman kendisini
doğrulttuğuna şahit olacağız.
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Merve Koyuncu, Arş. Gör. Çukurova Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü.

Çağdaş Zihin Felsefesinde Yapay Zekâ Tartışmaları
-Turing Testi Ve Yansımaları-

Çağdaş zihin felsefesinde zihin denilen şeyin ne olduğu konusunda fikir birliği yoktur.
Zihnin neliği probleminde tartışmalar, onun mahiyeti hususunda farklı tanımlamalara

yol açmıştır. Söz konusu mevcut bakış açıları, gelişen bilimsel koşullarla birlikte zihnin

mahiyetini nasıl tanımladıklarına bağlı olarak, onun üretilebilir bir şey olup olmadığı konusunda farklı fikirlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bunun neticesinde yapay zekâ tartışmaları doğmuştur. Yapay zekâ konusu insan zihninin üretilebilir bir şey olup olmadığını tartışmalardan oluşur. Bu konu; mühendislik, tıp alanlarıyla ilgili olarak tartışılırken,
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doğurduğu sonuçların teolojik bir takım imaları da ortaya çıkmıştır. Bu bildiri, çağdaş

zihin felsefesinde tartışılan yapay zekâ konusunu bu açıdan ele almaktadır. Bildiride, yapay zekâ tartışmalarının kökeni ortaya konularak çağdaş bir tartışmanın arka planındaki

temel felsefî hususların aydınlatılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla yapay zekâ tartışma-

sını ortaya çıkaran zihin-beden sorununa yer verilmiştir. Ardından yapay zekâ alanında
yaşanan gelişmeler sunulmuştur. Yeri geldikçe, yapay zekânın imkânı probleminin teolojik imalarına değinilmiştir. Yapay zekâ tartışmalarında bir örnek olarak Turing testi anlatılmıştır. Turing testinin özünde neyi ima ettiği sorulmuştur. Sonrasında ise Turing testine yöneltilen eleştirilerden bahsedilmiş ve eleştiriler tutarlılık açısından incelenmiştir.

Bu çalışmalar neticesinde çağdaş zihin felsefesinin bir tartışma alanı olan yapay zekânın

temel felsefî sorunlar üzerinden şekillendiği görülmüştür. Zihnin tanımlanması noktasındaki farklı fikirlerin, “Bir zihin üretilebilecek miyiz?” sorusuna farklı cevaplar verdiği or-

taya çıkmıştır. Özelde ise Turing testinin iddiası üzerinden, insanı makineden farklı kılan
bir özellik olarak konuşma yeteneğinin bir otomat için söz konusu olduğunda sentaks ve
semantiğin birbirinden farklı iki şey olduğu şeklindeki eleştiriye yer verilmiştir.
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Nesrin Bağcı, Arş. Gör. Marmara Üniversitesi, Din Felsefesi Ana Bilim Dalı.

Tanrı’dan Bağımsız Bir Ahlakın İmkânı ve
Olgu-Değer Problemi

“Davranışlara ahlaki iyilik ve kötülük vasıflarını kazandıran, bizzat Tanrı buyrukları mıdır, yoksa Tanrı’nın buyruklarından bağımsız olarak, davranışların ahlaken iyilik ve kötülük gibi özellikleri var mıdır?” sorusu felsefenin ilkçağından beri cevap aradığı sorulardan

biridir. Hristiyan düşünce geleneğinde, Platon’un Euthyphro diyaloğuna atfen bu isimle

bilinen mesele, İslam düşünce geleneğinde de “Hüsün-Kubuh” meselesi olarak tartışılmaktadır. Bu çalışmada meseleyi belirleyen suale, her iki düşünce geleneğinden; Aquinas, Ockham, Mutezile, Eş’ari ve Maturidi gibi geleneklerinin ana temsilcileri tarafından
verilen temel cevaplar araştırılıp ortaya konacaktır. Aynı zamanda verilen cevaplardan

Tanrı’dan bağımsız ve insan aklı ile bilinebilecek bir iyinin imkânının, İslam düşünce geleneğindeki “taaddüd-i kudema” problemi olarak bilinen Allah’ın kudretinin gözetilerek
fiili sıfatları hakkında tenzihi bir dil kullanılması ile alakalı tartışmalarla bağının kurulup

kurulamayacağına bakılacaktır. Bu çalışmanın esas amacı olarak, olandan olması gerekene geçişin (olgu-değer tartışması) problemli olduğu modern ahlaki çıkmaza da bir cevap

denemesinin yapılması hedeflenmektedir. Ahlaki iyi ve doğrunun yalnızca bilinmesi, bu
değerlerin hayata geçirilmesi için yeterli motivasyonu sağlayamadığından, Tanrı ile kurulan bağın (Teizmin iyi ve mükemmel Tanrı tasavvurunu temele alırsak) ‘iyi olan Tanrı’nın
emrettiğinin de iyi olacağı” kabulünün ve bu bağlamda iman-itaat bağlantısının’ gerekli
motivasyonu sağlayıp sağlayamayacağının araştırılması yapılacaktır.
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Sema Cevirici, Arş. Gör. Uludağ Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı.

Modern Düşüncede Temsil Fikri

Bu çalışmada, bir varlık olarak tasarlanan gerçekliğin, insan aklı tarafından düşüncede
temsil edilebileceği fikri ele alınacaktır. Bu çerçevede felsefi düşüncenin telosu olarak kabul edilen mutlak bilgiye ulaşma sürecinde gerek kullandığı metod gerekse insan aklına
verdiği imtiyazlı statü sebebiyle modern epistemolojinin kadim dönemden farklılaştığı

noktalar incelenecek ve modern zihnin, yepyeni bir bilgi öğretisi geliştirmek suretiyle

mutlak ve evrensel bilgi iddialarını, öznenin zihninde temellendirmesi ve aklın, gerçekliği bir nesne konumuna indirgeyerek onu ne ise o olarak temsil edebilme imkânı analiz
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edilecektir. Öznenin gerçekliği hiçbir anlam ve içerik kaybına uğramadan temsil edebileceği ve gerçekliğin bir nesne konumuna indirgenmesi suretiyle temsil edilmesi noktasında modern epistemoloji ile zıt pozisyonda kendini konumlandıran postmodern düşünce,
modern özne nosyonuna ve aklın imtiyazlı konumuna yönelik eleştirileri ile ön plana

çıkmaktadır. Bu nedenle modern epistemolojinin mutlaklık ve özdeşlik düşüncelerinin

bir sonucu olarak tarih boyunca farklılıkları ve çeşitlilikleri yadsıması sebebiyle modern
özneye ve onun ortaya koyduğu bilgi öğretisine ve dolayısıyla temsil epistemolojisine
karşı olarak postmodern düşüncenin bu bağlamdaki eleştirileri konu edilecektir.
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31. Oturum
Tefsir
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. ilhami Günay

Ercan Şen
Çağdaş Bir Tefsir Yöntemi Olarak Konulu Tefsir Ekolü ve
Örnek Bir Konulu Tefsir Denemesi: Kur’ân’da Fetih Kavramı
Hatice Avcı
Medeni Surelerde “Hbb” Kökü Çerçevesinde
Allah Sevgisi Temelli Karakter Eğitimi
Hatice Merve Çalışkan
Mekki Sureler Bağlamında Allah Sevgisinin Karakter Eğitimine Etkisi
Sümeyye Sevinç
Fünûnu’l-Efnân fî Ulûmi’l-Kur’ân Adlı Eserin
İstanbul Yazma Nüshasının Tefsir Usûlü Açısından Tahlîli

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi - Salon III
16:00-17:40

Ercan Şen, Arş. Gör. Dr. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tefsir Bölümü.

Çağdaş Bir Tefsir Yöntemi Olarak
Konulu Tefsir Ekolü ve Örnek Bir Konulu Tefsir Denemesi:
Kur’ân’da Fetih Kavramı
Kur’ân’ın anlaşılmaya yaptığı vurgu ve ulemanın bu noktadaki gayretleri zamanla bir anlama disiplini olan tefsir usulünün gelişmesine zemin hazırlamıştır. Bu zemin tarih içe-

risinde genişleyerek Kur’ân’ın daha iyi anlaşılması adına muhtelif arayışlara yönelmiş ve
farklı ekoller şeklinde kendini göstermiştir. Nitekim tarih boyunca Kur’ân’ı anlama çerçevesinde rivayet, dirayet, işâri, lügavî vb. metotlar geliştirildiği gibi modern dönemde bu

metotlara ilmî (bilimsel), ictimâî, edebî ve konulu tefsir metotları da eklenmiştir. Kur’ân’ı
anlama çabasında olan her metodun kendi içinde bir takım güçlü tarafları bulunduğu
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gibi aynı zamanda bazı zaafları da söz konusu olabilmektedir. Bu bağlamda çağdaş bir

tefsir ekolü olma yolunda hızla ilerleyen konulu tefsir metoduna bazı eleştiriler yöneltilmiştir. Nitekim bu metodun tutarlılığı, geleneksel yaklaşım ile uyumu, Kur’ân’ı anlamaya
katkısının derecesi, modernizmin bir ürünü olması vb. gibi bazı tenkitlere maruz kaldığı

bilinmektedir. Bu bildiride tefsirin kısa bir tarihsel serüveni, bu bağlamda konulu tefsir
ekolünün doğuşu, gelişimi ve bugünkü durumu, son olarak da konulu bir tefsir çalışması
olarak değerlendirebileceğimiz “Kur’ân’da Fetih Kavramı” konusu ele alınacaktır.
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Hatice Avcı, Arş. Gör. Ankara Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı.

Medeni Surelerde “Hbb” Kökü Çerçevesinde
Allah Sevgisi Temelli Karakter Eğitimi

Bu çalışmada “hbb” kök kelimesi çerçevesinde Medeni surelerdeki sevgi temelli Allah-

insan ilişkisi ve bu doğrultudaki karakter eğitimi açıklanmaya çalışılmıştır. Medeni surelerde Allah sevgisiyle bağlantılı kullanılan kelime kökü “hbb” olduğu için bu çalışmada
da esas alınan kök kelime “hbb” olmuştur. Kur’an, insanın hayatını anlamlandırmasına

cevap verirken aslında kelime ve kavramlarla bireyin karakterinin inşasında yol göstermiştir. Bu karakter inşasının temelinde ise Allah-insan ilişkisi vardır. Bu ilişkinin de sevgiye dayanması gerektiği Kur’an’ın bu konudaki vurgulu anlatımında ortaya çıkmaktadır.

Kur’an’ın iniş sürecinde Medine dönemi, Müslümanların toplumsal hayatın içindeki ekonomik, askeri, idari faaliyetlerini Kur’an’ın getirdiği değerlerle yapılandırdığı bir dönemdir. Dolayısıyla Mekke döneminde inen ayetlerle oluşturulan sevgi temelli Allah-insan
ilişkisinin, Medine döneminde oluşan yeni toplumun üyelerinin zihinlerine ve toplumsal

hayatlarına yön verecek şekilde, tam olarak yerleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada

Medeni surelerde geçen Allah sevgisi içerikli ayetler üslup ve içerik yönünden incelene-

rek “Birey-Kur’an ilişkisi bağlamında bireyin karakterinin inşasına çağdaş bir perspektif
sunulabilir mi?” sorusuna açıklık getirilmeye çalışılacaktır.
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Hatice Merve Çalışkan, Arş. Gör. Ankara Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı.

Mekki Sureler Bağlamında Allah Sevgisinin
Karakter Eğitimine Etkisi

Sevgi, yaşanarak hayata aktarılan ve kalbin dinamiklerinden olan bir ruh halidir.

Arapça’da bu anlamı karşılayacak pek çok kelime bulunmaktadır. Bunlardan en çok kul-

lanılan “el-hubb”, bir şeyin çok istenerek ona bağlanılması, bu bağlılığın kalpte yer etmesi

ve devamlı olarak gönülde kalması anlamına gelir. Kur’ân-ı Kerim’de elliden fazla ayette
geçen bu kelimenin Mekki surelerde yer alanlarını incelemeye çalışacağız. Kur’ân-ı Kerim inmeye başladığı sıralarda Mekke’deki şartların gereği olarak inanç ve ahlak üzerinde ısrarla durulmuş ve hitap, tüm topluma yapılmıştır. Kur’an-ı Kerim gelen her ayetle
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tedrici bir şekilde insanları eğitmeyi hedeflemiştir. Medine dönemindeyse devlet örgütlenmesi tamamlanmış, dolayısıyla belli toplumsal konular ele alınıp, daha çok inanan ki-

şiler muhatap alınmıştır. Bu nedenle biz, bu bildiriyi genel bir hitabı kapsadığı için Mekke

dönemiyle sınırlı tutmayı tercih ettik. Burada ilgili 9 ayet tespit ettik. Bu ayetlerin her
birinde Allah’ın sevmediği eylemlere dikkat çekildiği görülmektedir. Bu eylemler yeni bir
kimlik inşasında kişiliğin alt yapısını oluşturmaktadır. Birey-Kur’an ilişkisinden konuya

bakıldığında sevgi etkinliktir, edilgen bir olay değildir. Dolayısıyla karakter inşa etmede
sevginin önemi büyüktür. Kur’ân-ı Kerim’in yukarıda bahsettiğimiz yönteminden hareketle bireyin karakterini inşa etmede “Allah sevgisinin” rolünü açıklamaya çalışacağız.
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Sümeyye Sevinç, Arş. Gör. Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Tefsir Bölümü.

Fünûnu’l-Efnân fî ulûmi’l-Kur’ân Adlı Eserin
İstanbul Yazma Nüshasının Tefsir Usûlü Açısından Tahlîli

Allah Teâlâ’nın Resûlüllah (s.a.v.) vasıtasıyla kullarına gönderdiği ilahi mesaj Kur’ân-ı

Kerim’i anlama gayretleri neticesinde tarih boyunca tefsire dair pek çok müstakil eser
telif edilmiştir. Bu süreçte ayet, sûre ve kâmil Kur’ân tefsirlerinin yanı sıra Kur’ân’ı anlamaya yardımcı olmak üzere, içerisinde bulunduğu döneme göre adı ulûmu’l-Kur’ân,

ulûmu’t-tefsir ve usûlü’t-tefsir şeklinde değişen ancak temelde aynı gayeye hizmet eden
tefsir usûl yazıcılığı, en nadide örneklerini vermiştir. Bu çalışmada geleneğin halkala-

rından ve yazılı mirasımızın değerli şahsiyetlerinden Ebu’l-Ferec İbnü’l-Cevzî’nin (v.
597/1201) Fünûnu’l-efnân fî ulûmi’l-Kur’ân adlı eserinin İstanbul’daki yazma nüsha-

sı konu edilecektir. Esasında Fünûnu’l-efnân’ın yazma nüshası tahkik edilirken eserin
dünyadaki diğer nüshalarına nispeten İstanbul nüshasının ihtiva ettiği ilave konular,

tefsir usûlünün temel meseleleri olmasına rağmen ihmal edilmiştir. Bu bağlamda araştırmamızda eserin mezkûr yazması, müellife ait olma ihtimali de dikkate alınarak gerek

müellifin tefsir usûlüne dair telifatı gerekse eserden önce veya sonra telif edilen diğer
çalışmalar açısından değerlendirilecektir. Böylelikle mevcut haliyle alanının ilk kapsamlı çalışması olduğunu düşündüğümüz bu nadide eserin tefsir usûlündeki yeri, İstanbul

yazmasının muhteva tahlili ve diğer kaynaklarla mukayesesi çerçevesinde tespit edilmeye çalışılacaktır.
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32. Oturum
Türkiye’de Siyasal Düşünceler
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Hakan Arıdemir

Ergin Ulusoy
Diaspora Kavramı ve Türkiye’nin Diaspora Politikalarının
Modern Teori Çerçevesinde Sosyo-Politik Bir Analizi
Merve Suna Özel
Rus Dış Politikasında Ukrayna Krizi ve Türkiye’ye Etkileri
Gül Çiğdem
Temel Parametreler Çerçevesinde,
Türkiye’de Milliyetçilik İdeolojisinin Analizi
İlknur Karanfil
Neoliberalizmden Önce ve Sonra Türkiye’de İslamcılık

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi - Salon IV
16:00-17:40

Ergin Ulusoy, Dr.

Diaspora Kavramı ve Türkiye’nin Diaspora Politikalarının
Modern Teori Çerçevesinde Sosyo-Politik Bir Analizi

Diaspora çağımızın en önemli toplumsal ve siyasi olgularından biridir. Diaspora teorisi
kendi içerisinde klasik ve modern olmak üzere iki ayrı yaklaşım altında ele alınmaktadır.
Bu noktada çalışmamız her iki yaklaşımı da değerlendirmekle birlikte açıklamalarında

modern yaklaşımları çerçeve edinmiştir. Modern yaklaşımlar küreselleşme, ulus-aşırılaşma ve liberal demokrasi bağlamında bireye ve bireyci bir kolektiviteye odaklanmak-

tadır. Diaspora olgusu Türkiye’de son yıllarda giderek daha ön plana çıkmasına karşın,
bir çalışma ve ilgi alanı olarak bilimsel yönü ihmal edilmiştir. Türkiye’nin devlet politikalarına bakıldığında da aynı ihmalkârlık göze çarpmaktadır. Türkiye, diasporaya yönelik plan ve programlarını sahada gözlemlenen gereksinimlere, farklı baskı gruplarının

yönlendirmelerine ve hepsinden de çok siyasi-kültürel belirlenimlerine göre şekillendirmektedir. Bu bakımdan Türkiye’nin diaspora politikalarının tarihsel görünümünde
Kemalist, militarist, merkeziyetçi, ötekileştirici bir algının hakim olduğu görülmektedir.

Çalışmamız bu kapsamda diasporanın öncelikle teorik açımlamasını yapmakta, akabin-

de ise Türkiye’nin diaspora politikalarının altında yatan tarihsel belirlenimleri modern
yaklaşımlar bağlamında ve siyasi-sosyolojik bir çerçeve içerisinde analiz etmektedir. Yazının kapsamı, diaspora teorileri, küreselleşme, ulus-devlet, ulus-aşırılaşma, vatandaşlık,

entegrasyon ve Türkiye’nin siyasi-toplumsal tarihi olarak belirlenmiştir. Makalemiz bu

anlamda Türkiye’de diasporateorsini ve Türkiye’nin diaspora politikalarını incelemeye
alan ‘Ulus-aşırı Siyasetin Bir Enstrümanı Olan Diasporanın İşlevselliği ve Türk Diasporasının İnşası’ isimli doktora tezindeki verilerden derlenmek suretiyle hazırlanmış, bir
özet olma niteliğini taşımaktadır.
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Merve Suna Özel, Arş. Gör. Kırıkkale Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü.

Rus Dış Politikasında Ukrayna Krizi ve
Türkiye’ye Etkileri

Suriye Krizi ardından Ukrayna krizi ile birlikte Rusya ve Batı arasındaki ilişkilerde hızlı
değişimler yaşanmıştır. Suriye Krizi bağlamında Rusya, Çin ile birlikte hareket ederek sürecin başından itibaren istikrarlı politikasını sürdürmüştür. Ukrayna’da yaşanan olaylar

karşımıza Suriye krizinde öne çıkan ve küresel liderliğe soyunan Rusya’nın gücünü göstermesi açısından yeni bir deneme alanı oluşturmuştur. Ancak Ukrayna Krizi ve neticesinde gelinen süreç Rusya açısından farklı bir tablo ortaya koymuştur. Kırım’ın Rusya’ya

bağlanması ile birlikte Ukrayna’da yaşanan sorunlar ve iç savaş Ukrayna’da olduğu kadar
170

Rusya için de dengelerin bozulmasına yol açmıştır. Bu çalışmada, ilk olarak Rusya Ukray-

na ilişkileri tarihi perspektif incelenecektir. Arından 2014 yılı itibari ile küresel bir sorun
olan Ukrayna Krizi’nin Rus dış politikasındaki yansımaları ele alınarak Ukrayna ve Kırım
Krizleri ekseninde gelinen son nokta ve Rusya’nın uluslararası alanda yaşadığı sorunlara

ve Batı ile ilişkilerinde yaşanan gergin sürece değinilecektir. Nihai olarak ise küresel bir
kriz haline gelen bu sürecin Türkiye’ye etkileri incelenecektir. Rusya, Türkiye ilişkilerindeki yansımalarında Karadeniz’in durumu ve iki ülke arasında ticari ortaklığın yanı sıra
enerji politikaları bağlamında gelinen nokta ortaya konacaktır.
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Gül Çiğdem, Yüksek Lisans Öğrencisi, Dumlupınar Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı.

Temel Parametreler Çerçevesinde
Türkiye’de Milliyetçilik İdeolojisinin Analizi

Türkiye’de, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildiğinde artık Monarşi yerine Cumhuriyet rejimi üzerine bir yol belirlemeye gidilmiştir. Bu kapsamda, Avrupa’nın ilk oluşum

sürecinde yapılandırma yoluna gittiği “Nation Building Strategies” in çatısı altında şekillenmiş düşünceler misali Türk Kültürünün yüceliği ekseninde şekillenmiş bir teori filizlenmeye başlamıştır. “Kültürel Evrim Basamakları Teorisi” olgusundaki gibi bir referans
çerçevesi oluşturan ve bu düşüncelerle, diğer ülkelerin seviyesine ulaşabileceğini anlatan

ifade ediş tarzı şekillendirilmiştir. Bu eksende, göçmenlerin fikir ve ideolojileri de hızlı
bir şekilde ülke içinde yer almaya başlamıştır. Küreselleşme süreci ile birlikte “tek tip”

insan hayaliyle, Multiculturalism-Farklı Kültürleri homojenleştirme adına Avrupa’nın
izlediği “Melting Pot-Eritici Pota” anlayışı misali çalışmalar Türkiye’de de yapılmış ama

burada da farklı kültürlerin oluşması engellenememiştir. Aksine burada yaşayan insanlar

“Closed Collective Identities-Kapalı Kollektif Kimlikler” oluşturarak, kendi kültürlerini
yaşayabilecek alanlar oluşturmuşlardır. Bu durum Türkiye içerisinde çatlakları meydana
getirmektedir.
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İlknur Karanfil, Doktora Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü.

Neoliberalizmden Önce ve Sonra Türkiye’de İslamcılık

Bildiride, Türkiye’de İslamcı Partilerin sosyal adalet söylemleri ve bu söylemin oluşmasında rol oynayan tarihsel ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak incelenecektir. Ortaya koydukları söylemler aracılığıyla sosyal adaletten ne anladıkları, bu

algılayışın diğer ideolojilerle nasıl ilişkilenmiş olduğu ve partilerin sosyal ve ekonomik
olarak nasıl bir tabana dayandıkları da incelenecektir. İlk olarak Milli Görüş Hareketi’nin

sosyal adalet söylemi ve ekonomik görüşleri anlatılacak, Erbakan’ın bu fikirleri nasıl

halka aktarmış olduğu incelenecektir. Yine Milli Görüş Partilerinin “Adil Düzen” vaadiyle
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nasıl kitleselleştiği ve tabanını genişlettiği, Türkiye ve dünyada ortaya çıkan toplumsal

ve ekonomik koşulların bu plandaki yerinin ne olduğu tartışılacaktır.1990’larda yaşanan

neoliberal dönüşümün nasıl Milli Görüş’ü liberalleştirdiği, Adil Düzen projesinin hangi
koşullar altında rafa kaldırıldığı, 2000’li yıllarda Türkiye İslamcılığında yeniden yapılandırılma sürecine nasıl girildiği araştırılacaktır. Neo-liberalizmin bu yeniden yapılandırma sürecine etkisi üzerinde önemle durulacaktır. Bu yapılandırma sürecinde, İslamcılar

arasında yaşanan fikir ayrılıklarını, ekonomik görüşler arasında oluşan farklılıkları inceleyecek olan bildiri, İslamcılığın dönüşümünü sosyal adalet algısındaki dönüşüm üzerinden okumaktadır.
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gezisi
Kütahya

17 Mayıs 2015, Pazar
09:00-15:00

Düzenleme Kurulu*
Berat Açıl, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi
Bünyamin Bezci, Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi
Muhammed Turan Çalışkan, Kuramer
Murat Çemrek, Prof. Dr., Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi
Ümit Güneş, Arş. Gör., Yıldız Teknik Üniversitesi(Koordinatör)
Bilal Kemikli, Prof. Dr., Dumlupınar Üniversitesi (Düzenleme Kurulu Başkanı)

Lütfi Sunar, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
Ahmet Türkan, Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi
Rifat Türkel, Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi
İbrahim Halil Üçer, Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Feridun Yılmaz, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi

Bilim Kurulu*
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Berat Açıl, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi
Mahmut Hakkı Akın, Doç. Dr., Marmara Üniversitesi
Metin Aksoy, Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi
Ümit Aktı, Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi
Nezir Akyeşilmen, Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi
Haluk Alkan, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi
Yusuf Alpaydın, Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi
Necati Anaz, Yrd. Doç. Dr., Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi
Berdal Aral, Prof. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi
Yalçın Armağan, Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi
Halis Aydemir, Prof. Dr., Dumlupınar Üniversitesi
Mehmet Ali Aydemir, Yrd. Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi
Hediyetullah Aydeniz, Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi
Fuat Aydın, Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi,
Mehmet Babacan, Dr., Başbakanlık
Mehmet Bahçekapılı, Doç. Dr., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Edip Asaf Bekaroğlu Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
Bünyamin Bezci, Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi
Mahmut Bilen, Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi
Mehmet Fatih Birgül, Doç. Dr., Uludağ Üniversitesi
Ali Büyükaslan, Doç. Dr., Marmara Üniversitesi
Abdullah Çakır, Öğr. Gör., Dumlupınar Üniversitesi
Murat Çemrek, Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi
Tamer Çetin, Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi
Mehdin Çiftçi, Yrd. Doç. Dr. Dumlupınar Üniversitesi
Osman Demir, Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mustafa Demirci, Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi
Soner Duman, Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi
Süleyman Elik, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Selami Erdoğan, Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi
A. Teyfur Erdoğdu, Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi
Alev Erkilet,Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi
Gökhan Göktürk, Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi

İlhami Günay, Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi
Gülcan Işık, Yrd. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi
Hüsamettin İnaç, Prof. Dr., Dumlupınar Üniversitesi
Hasan Karataş, Assist. Prof., StThomas University
Ali Kaya, Doç. Dr., Uludağ Üniversitesi
M. Cüneyd Kaya, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
Süleyman Kaya, Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi
Mustafa Kelebek, Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi
Bilal Kemikli, Prof. Dr., Dumlupınar Üniversitesi
Necmettin Kızılkaya, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
Kasım Kocaman, Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi
Mustafa Kömürcüoğlu, Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi
Cemil Oruç, Yrd. Doç. Dr., Muş Alparslan Üniversitesi
Ertuğrul Ökten, Yrd. Doç. Dr., İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Özer Özçelik, Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi
Ali Yaşar Sarıbay, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi
Ubeydullah Sezikli, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
Şükrü Sim, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
Lütfi Sunar, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
Murat Şentürk, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
Ayşe Taşkent, Dr., Bağımsız Sanat Derneği
Asiye Tığlı, Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi
Ahmet Hakkı Turabi, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi
Ahmet Türkan, Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi
Ahmet Ulvi Türkbağ, Prof. Dr., Galatasaray Üniversitesi
Rifat Türkel, Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi
Ahmet Uysal, Doç. Dr., Marmara Üniversitesi
İbrahim Halil Üçer, Dr. İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Mustafa Asım Yediyıldız, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi
Halil İbrahim Yenigün, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi
Kadir Yıldırım, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
Feridun Yılmaz, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi
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Vefa Adıgüzel, Bingöl Üniversitesi
Seda Şahin Ahmetaj, Uludağ Üniversitesi
Elif Nur Akdin, İstanbul Şehir Üniversitesi
Osman Akgül, İstanbul Üniversitesi
Berrin Akın, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Adem Akkaya, Niğde Üniversitesi
Mirpenç Akşit, Iğdır Üniversitesi
Emrah Akyüz, Edinburgh Üniversitesi
Rumeysa Nurdan Akyüz, Marmara Üniversitesi
Eyüp Al, Marmara Üniversitesi
Mustafa Mert Alabaş, Selçuk Üniversitesi
Suat Alan, Bingöl Üniversitesi
Fatma Betül Altıntaş, Erciyes Üniversitesi
Muhammed Esat Altıntaş, Erciyes Üniversitesi
Selçuk Atay, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Mustafa Ateş, Boğaziçi Üniversitesi
Hatice Avcı, Ankara Üniversitesi
Hatice Fakioğlu Bağcı, Ankara Üniversitesi
Nesrin Bağcı, Uludağ Üniversitesi
Ahmet Baş, Afyon Kocatepe Üniversitesi
Emine Battal, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
İbrahim Belek, İstanbul Şehir Üniversitesi
Nur Belek, İstanbul Üniversitesi
Hasan Biçim, Ege Üniversitesi
Murat Birol, Akdeniz Üniversitesi
Firdevs Bulut, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Oktay Caferoğlu, Kara Harp Okulu
Bilal Can, Dumlupınar Üniversitesi
Mesut Can, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sema Cevirici, Uludağ Üniversitesi
Nagehan Zeynep Ceylanlar, Uludağ Üniversitesi
Bahattin Cizreli, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Hatice Merve Çalışkan, Ankara Üniversitesi
Rumeysa Çavuş, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Kübra Çelebi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Abdül Samet Çelikçi, Muş Alparslan Üniversitesi
Gül Çiğdem, Dumlupınar Üniversitesi
Canan Çilekci, Fatih Üniversitesi
Esma Çubukcu, Ankara Üniversitesi

Aynur Çukurcalıoğlu, Dumlupınar Üniversitesi
Mustafa Derviş Dereli, Kocaeli Üniversitesi
Ayşenur Duman, Marmara Üniversitesi
Yusuf Ekinci, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
İlknur Ekiz, Selçuk Üniversitesi
Musa Elmas, Marmara Üniversitesi
Kamile Elmasoğlu, Gazi Üniversitesi
Mesut Emir, Marmara Üniversitesi
Ziya Erdinç, Sakarya Üniversitesi
M. Yusuf Eren, Selçuk Üniversitesi
Serdar Göcen, Marmara Üniversitesi
Oğuz Göksu, İstanbul Üniversitesi
Cemile Günaşık, Dumlupınar Üniversitesi
Şenol Gündoğdu, Ankara Üniversitesi
Güldane Gündüzöz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Abdulsamet Günek, Atatürk Üniversitesi
Rıdvan Gür, Süleyman Demirel Üniversitesi
Esma Güven, Marmara Üniversitesi
Hatice Haskul, Marmara Üniversitesi
Büşra Nur Hatipoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ercüment Hazır, Kara Harp Okulu
Yasemin Holoğlu, Marmara Üniversitesi
Gurban Huseynov, Selçuk Üniversitesi
Selma İnalkaç, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Khayyam Jalilzada, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Hasan Kafalı, Ankara Üniversitesi
Mehmet Kalkan, Marmara Üniversitesi
Murat Kalkan, İstanbul Üniversitesi
Rıza Tevfik Kalyoncu, Dokuz Eylül Üniversitesi
Yüksel Kamacı, Yeditepe Üniversitesi
Yakup Kara, Marmara Üniversitesi
Yusuf Bilal Kara, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Meryem Karabekmez, İstanbul Üniversitesi
Ramazan Karaçoban, Sakarya Üniversitesi
Samet Karahüseyin, Erciyes Üniversitesi
İlknur Karanfil, İstanbul Üniversitesi
Sevgi Kavut, Marmara Üniversitesi
Sertaç Kaya, Düzce Üniversitesi
Zeynep Kaya, Marmara Üniversitesi
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Muhammet Enes Kayagil, İstanbul Üniversitesi
Şeymanur Keçeli, Marmara Üniversitesi
Esra Keskin, Uludağ Üniversitesi
Mehtarkhan Khwajamir, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Yunus Kırmaci, Pamukkale Üniversitesi
Ayşe Koç, 29 Mayıs Üniversitesi
İsa Koç, Süleyman Demirel Üniversitesi
Tuba Hacer Korkmaz, İstanbul Üniversitesi
Ahmet Ayhan Koyuncu, Marmara Üniversitesi
Merve Koyuncu, Çukurova Üniversitesi
İbrahim Halil Köprübaşı, Selçuk Üniversitesi
Samed Kurban, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Humeyra Mermer, Uludağ Üniversitesi
Hatice Oğuz, İstanbul Şehir Üniversitesi
Betül Ok, Selçuk Üniversitesi
Kutlu Okan, Marmara Üniversitesi
Filiz Orhan, Ankara Üniversitesi
Hüseyin Örs, Marmara Üniversitesi
Ahmet Özalp, İstanbul Teknik Üniversitesi
Hayriye Betül Özcan, 29 Mayıs Üniversitesi
Merve Suna Özel, Kırıkkale Üniversitesi
Seyhan Özkan, Marmara Üniversitesi
Seda Özmen, İstanbul Üniversitesi
Zehra Öztürk, Uludağ Üniversitesi
Tuba Sarı, İstanbul Teknik Üniversitesi
Nesrin Aydın Satar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Mervan Selçuk, İstanbul Üniversitesi
Öncel Sençerman, Yalova Üniversitesi

Sümeyye Sevinç, Marmara Üniversitesi
Cevat Sucu, Bilkent Üniversitesi
Ercan Şen, Afyon Kocatepe Üniversitesi
Gökhan Şener, Marmara Üniversitesi
Murat Şimşek, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Emine Taşçı, Yalova Üniversitesi
Hanife Sümeyye Taşdelen, Yıldız Teknik Üniversitesi
Mustafa Tatlı, Uludağ Üniversitesi
Segâh Tekin, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Ahmet Tokmak, Marmara Üniversitesi
Nurefşan Torunoğlu, İstanbul Şehir Üniversitesi
Sevim Uluhan, Ecole Pratique Des Hautes Etudes
Ergin Ulusoy, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Gizem Uyanık, Marmara Üniversitesi
Ömer Faruk Uysal, İstanbul Şehir Üniversitesi
İbrahim Ülker, Erciyes Üniversitesi
Selda Gülcan Ünal, Gazi Üniversitesi
Abdullah Ömer Yavuz, Erciyes Üniversitesi
Mustafa Altuğ Yayla, Bülent Ecevit Üniversitesi
Asiye Çığrı Yıldırım, Bartın Üniversitesi
Serhan Yıldırım, İstanbul Üniversitesi
Şule Yıldırım, İstanbul Şehir Üniversitesi
İmren Yıldırım Yıldız, Gaziantep Üniversitesi
Melek Yıldız Güneş, Marmara Üniversitesi
Mervenur Yılmaz, Marmara Üniversitesi
Oğuz Yılmaz, Süleyman Demirel Üniversitesi
Ahmet Yusuf Yüksek, Boğaziçi Üniversitesi
Gülistan Zengin, Gaziantep Üniversitesi
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