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İlmi Etüdler Derneği (İLEM)
2002 yılında kurulan İlmi Etüdler Derneği, geleneğin birikiminden yeni bir düşüncenin inşasına fikrini
paylaşan ilim insanlarının yetişmesine zemin oluşturacak ve insanlığın sorunlarına çözüm üretecek
çalışmalar gerçekleştirme gayretindedir.
İLEM, düşünce dünyamızda müspet gelişmelere yol açabilmesi için akademik çalışmanın mahiyet ve
gayesi üzerine yeniden düşünmenin gerekliliğine inanmakta ve ilmi çalışmalarını bu yönde
şekillendirmektedir. Bu kapsamda kurulduğu günden bugüne lisans ve lisansüstü düzeyde çalışmalar
yürüten araştırmacılara yönelik akademik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Lisans düzeyindeki
katılımcılara medeniyetimizin kadim birikimi ve düşünce mirası yanında çağdaş dünyayı da
tanımalarını sağlayan ve onlara bu yönde perspektif katan üç kademeden müteşekkil İLEM Eğitim
Programı uygulanmaktadır. Bu eğitimle gençlere düşünme, analiz etme ve yöntem becerileri
kazandırılarak ilmi üretkenlikleri artırılmakta ve akademik hayata hazırlanmaktadırlar. Bu programın
yanında lisansüstü düzeydeki araştırmacıların istifade ettiği ve kendi çalışma alanlarında
derinleşmelerine imkân sunan; bünyesinde çeşitli seminer, okuma grupları, sunum ve atölye
çalışmalarını barındıran İLEM Çalışma Merkezleri faaliyetleri yürütülmektedir. 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 lisansüstü
düzeyinde verilen akademik eğitimlerle katılımcıların bilimsel araştırma yöntemlerine vakıf olmaları
ve akademik disiplini özümseyerek düşünce üretmelerine imkân sağlanmaktadır. İLEM,
akademik/disipliner hususların yanında çeşitli toplumsal meselelere özgün bir yaklaşımla bakmak ve
bu istikamette alternatif çözümler üretmek gayesiyle çeşitli konu başlıkları altında ulusal ve uluslararası
kongreler, yaz okulları, konferanslar, paneller, anma toplantıları ve seminerler düzenleyerek
kamuoyunun istifadesine sunmaktadır. Bu çerçevede, yürüttüğü çeşitli düzeydeki faaliyetlerin
çıktılarını ve diğer akademik çalışmalarını yayına (kitap, dergi, rapor vs.) dönüştürmektedir. Bu
kapsamda hakemli akademik dergiler olan ve ESCI başta olmak üzere uluslararası indekslerce taranan
“İnsan ve Toplum” ve “Nazariyat İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi”
yayımlanmaktadır. Bunların yanı sıra “İslam Ahlak Projesi”, “İslam Düşünce Atlası”, “İslamcı Dergiler
Projesi” ve “İslam Siyaset Düşüncesi Katalog Projesi” gibi araştırma ve yayın projeleriyle ilmi
geleneğimizi anlamaya yardımcı, geçmişimize ışık tutarak günümüzü anlamlandıracak ve böylelikle
geleceğimize şekil verecek çalışmalarına da devam etmektedir.
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Sunuş
İlki 2012 yılında Konya’da olmak üzere sırasıyla Bursa, Sakarya, Kütahya, Isparta, Muş, Burdur,
Malatya ve Kocaeli’de gerçekleştirilen Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi’nin (TLÇK) onuncusu
03-06 Kasım 2021 tarihlerinde Konya’da gerçekleştirilecektir. Kongre bu yıl İlmi Etüdler Derneği
(İLEM), Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi 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 doldurmaktadır. Bu çerçevede, genç akademisyenlere çok yönlü bir iletişim ve
tecrübe aktarımı imkânı yaratılarak, çalışmalarının zenginleştirilmesi ve akademik dolaşıma sokulması
hedeflenmektedir. Ayrıca Türkiye’deki lisansüstü çalışmaların niteliğinin artırılması yönünde ortaya
konan çabalara katkı sunmak kongrenin temel hedefleri arasındadır. TLÇK’ya lisansüstü çalışmalarına
hâlihazırda devam eden veya yüksek lisansını ya da doktorasını son iki yıl içerisinde tamamlamış olan
araştırmacılar katılmaktadır.
10. TLÇK, Alim Arlı, Bekir S. Gür, Abdulkadir Macit’in katılımlarıyla “Yükseköğretimde Akademik
Üretim” başlıklı açılış paneliyle başlayacaktır. Kongrede Edebiyat, Eğitim, Felsefe, Hukuk, İktisat,
İlahiyat, İletişim, İşletme, Mimarlık & Şehircilik, Psikoloji, Sanat, Siyaset Bilimi, Sosyal Politikalar,
Sosyoloji, Tarih ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ait toplam 113 bildiri 24 oturumda sunulacaktır.
10. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi’nin gerçekleştirilmesini mümkün kılan, kongre öncesinde
ve sonrasında yoğun emek ve çaba sarf eden başta genç akademisyenlere, saygıdeğer hocalarımıza, İlmi
Etüdler Derneği’ne, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ve Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne içtenlikle
teşekkür ederiz.
Murat Çemrek & Talha Erdoğmuş
10. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi
Düzenleme Kurulu Başkanları
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Program Akışı

03 Kasım 2021

Kayıt ve Karşılama

09.00-10.00

Açılış Konuşmaları

10.00-10.30

Açılış Paneli

10.30-12.00

“Yükseköğretimde Akademik Üretim”

Moderatör: Cem Zorlu

Alim Arlı - “Üniversite’de Araştırmacıların Eğitimi ve Akademik Nitelikler”

Bekir S. Gür - “Türkiye’de Lisansüstü Düzeyde İnsan, Bilgi ve Üretim Süreçleri”

Abdulkadir Macit - “İlmi Sivil Kuruluşlarda Akademik Üretim”

Kongre Oturumları

14:00-17:30

04 Kasım 2021

Kongre Oturumları

09:30-17:30

05 Kasım 2021

06 Kasım 2021

Kongre Oturumları
09:30-19:00

Konya Kültürel Gezisi

Kapanış Oturumu
18:00-19:00
Moderatör: Murat Çemrek
İ. Halil Üçer
Segâh Tekin
Taha Eğri

09:30-16:30

1. Oturum
Uluslararası İlişkiler Salon I

Oturum Başkanı : M. Cüneyt Özşahin 14:00 – 15:30

Mehmet Yasin Bozkuş
Ulus İnşa Sürecinde Zorunlu Göçlerin Etkisi: Türkiye ve Pakistan Örneği
Fatih Kılıç
Küresel Enerji Güvenliğinde NATO’nun Liderlik Rolü
Mehmet Fuat Yıldırım
Teröre Yönelik Dış Desteğin Terörle Mücadele Üzerindeki Etkisi: Tamil Kaplanları Örneği
Fatımatü Zehra Çay
İsrail Devleti’nin Kuruluş Sürecinde Milliyetçiliğin Rolü
Osman Raşid Beyhan
Afrika Sorunlarına Afrika Çözümleri: Afrika Barış ve Güvenlik Mimarisi
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Ulus İnşa Sürecinde Zorunlu Göçlerin Etkisi: Türkiye ve Pakistan Örneği

Mehmet Yasin Bozkuş
Marmara Üniversitesi
yasinbzks@gmail.com

Egemenlik kavramı ve bu kavramın meşruluğunu tahsis eden unsurlar tarihle birlikte bir değişim içinde
olagelmiştir. Avrupa'da egemenliğin kaynağı; Orta Çağ’da din ya da dini otoriteler, reform
hareketlerinin ardından hanedanlar ve nihayet Fransız ihtilali ile birlikte insanlar ya da yeni oluşmaya
başlayan bir terim olarak uluslar (nation) belirlemeye başlamıştır. Her ne kadar yaşanan bu silsile
dünyanın tüm bölgelerinde bu sırayla gerçekleşmiş olmasa da Fransız ihtilalinin ardından geçen
yüzyıllarla birlikte dünyanın birçok yerinde egemenliğin kaynağı gökyüzünden yeryüzüne inmiş ve
uluslarla iç içe hale geçmiştir. Bu kavramların bu denli iç içe geçmesindeki sebep ise kurulan yeni devlet
düzeni ve ilişkiler biçimidir. Ulus-devlet olarak tarih sahnesine çıkan kavram egemenlik algısının da
ulusla bütünleştiğinin en önemli göstergesi olmuştur. Bu çalışmada 1. Dünya Savaşının ardından,
Amerikan başkanı Wilson’un ve Milletler Cemiyetinin yeni ulus devletlerin kuruluşundaki rolü ele
alınacak olup, zorunlu göçlerin meşruiyeti arttırmak için nasıl enstürümantelize edildiği tartışılacaktır.
Konuyu detaylandırmak ve anlamı kuvvetlendirmek için Türkiye ve Pakistan'ın ulus ve devlet inşa
süreçleri incelenip, kuruluş sürecinde yapılan nüfus değişimlerinin yeni devlet kimliğinin oluşumundaki
rolü tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ulus-Devlet, Ulus İnşası, Nufüs Mübadelesi, Zorunlu Göç, Wilson İlkeleri,
Türkiye, Pakistan.
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Küresel Enerji Güvenliğinde NATO'nun Liderlik Rolü

Fatih Kılıç
Necmettin Erbakan Üniversitesi
fkilic40@hotmail.com

21. yüzyılda enerji kaynaklarına sahip olmak veya bu kaynaklara kesintisiz erişim sağlamak devletlerin
dış politika stratejilerini belirlemelerinde kritik önem kazanmıştır. Yoğun bir kullanım alanına sahip
olan petrol ve doğalgazın dünyada coğrafik olarak asimetrik dağılışı ve bu kaynaklara olan bağımlılığın
gün geçtikçe artması, enerjiyi ulusal güvenliğin merkezine taşımıştır. Ancak enerjinin kaynak sahibi
ülkeden bağımlı ülkeye kesintisiz ve güvenli bir şekilde taşınmasının sağlanması, ulus devletlerin
kapasitelerini aşmaktadır. Dahası bu kapsamda ülkeler arasında kurulan karşılıklı iş birlikleri de yetersiz
kalmaktadır. Enerji güvenliği alanında ülkeler arasındaki iş birliğinin sürdürülmesine katkı sağlayacak
ve gerektiğinde liderlik yapacak güçlü bir yapıya ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüz dünyasında bu
niteliklere sahip olan tek kuruluş NATO’dur. Her bakımdan üstün yeteneklerle donatılmış siyasi ve
askeri bir uluslararası örgüt olan NATO, Soğuk Savaş sonrası dönemde hareket alanını genişletmiş ve
güvenlik stratejisinde çeşitli değişikliklere gitmiştir. Enerji güvenliği, üyelerinin güvenliğine tehdit
oluşturan her türlü girişime dünyanın neresinde olursa olsun müdahale edeceğini beyan eden
NATO’nun yeni güvenlik stratejinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu çalışma, NATO’nun
dönüşüm süreçleri içerisinde enerji güvenliği alanında attığı adımları inceleyecek ve üyelerinin enerji
güvenliğini sağlamanın yanı sıra küresel enerji güvenliğinde herhangi bir liderlik rolü üstlenip
üstlenmeyeceği sorusuna cevap arayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Enerji Güvenliği, Dış Politika, Bağımlılık, NATO.
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Teröre Yönelik Dış Desteğin Terörle Mücadele Üzerindeki Etkisi: Tamil Kaplanları
Örneği

Mehmet Fuat Yıldırım
Kocaeli Üniversitesi
mfuatyldrm@gmail.com

Terörizm ülkelerin refah ve istikrarını önemli ölçüde tehlikeye düşüren; etkileri ulusal ve uluslararası
alanda hissedilen bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle soğuk savaş sırasında merkez
devletlerin güç yarışlarını kendi sınırları dışında yürütme isteklerinin bir tezahürü olarak kullanılmakta
olan terörizmin; şiddeti ve sonuçları giderek ağırlaşmaktadır. Sömürgeci devletlerin sömürme
anlayışlarının değişmesi sonrasında sömürgelerine siyasi bağımsızlık tanıyarak askeri güçlerini bu
bölgelerden çekmesiyle geride kalan hemen her ülkede bir sorun ortaya çıktığı görülmektedir. Bu
devletlerin sömürgeci devletlerin gelişine kadar huzur içinde yaşayan halklarının sömürgeleşme süreci
ve sonrasında birbirlerine karşı farklı gerekçelerle düşmanlık beslemeye başlaması günümüze kadar ki
birçok terör faaliyetinin temelinde yatmaktadır. Nitekim bu ülkelerden biri de Güney Doğu Asya’nın
renkli ülkesi Sri Lanka’dır. Ülkede etnik çoğunluğa sahip olan Sinhalalar ile azınlık konumunda olan
Tamiller arasında uzun yıllar süren bir iç savaş meydana gelmiştir. Azınlık konumundaki Tamil halkının
haklarını savunma iddiasıyla ortaya çıkan Tamil Elam Kurtuluş Kaplanları (TEKK) Sinhala
hâkimiyetindeki Sri Lanka devletinin Tamillere karşı yürüttüğü ayrımcı faaliyetlerin etkisiyle azınlık
konumundaki Tamil halkı tabanından güçlü bir destek bularak bu iç savaşın en önemli aktörlerinden bir
haline gelmiştir. Bunun yanında bu örgütün uluslararası arenada bulduğu destek örgütün önü alınamaz
şekilde güçlenmesine sebep olmuş iç savaşın yıkıcı etkisini arttırmıştır. Nitekim örgüte karşı yapılan
mücadelenin başarılı olması da uluslararası konjonktürde teröre karşı tavrın 11 Eylül sonrasında
nispeten değişmesiyle paralel olarak gerçekleşmiştir. Bu çalışmada Tamil Elam Kurtuluş Kaplanları
(TEKK) örneği üzerinden teröre yönelik uluslararası desteğin gerek ulusal gerekse uluslararası barış ve
güvenlik üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çekmek amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sri Lanka, Uluslararası Terörizm, Tamil Elam Kurtuluş Kaplanları, Terörle
Mücadele.

10. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

İsrail Devleti'nin Kuruluş Sürecinde Milliyetçiliğin Rolü

Fatımatü Zehra Çay
Sakarya Üniversitesi
f_zehracay@hotmail.com

Bu çalışmanın konusunu İsrail Devleti’nin kuruluş süreci oluşturmaktadır. Çalışmanın çıkış noktası
Ulus devlet düşüncesi olarak belirlenmiştir. Ulus devletlerin ortaya çıkış sürecinden başlayarak
öncelikle İsrail Devleti'nin kuruluş sürecine kadar olan olaylar tarihsel perspektifte incelenecektir.
Çalışmada Yahudilerin M.S. 70 yılında Kudüs’ten kovulmasıyla başlayan diaspora sürecinden ve
diaspora sonrası Yahudilerin tekrardan İsrail’e dönme sürecinden bahsedilecektir. Diaspora’ da yaşayan
Yahudilerin Milliyetçilik akımıyla beraber başlayan bir Yahudi Devleti kurma girişimleri ve bu
girişimin sonucu olan İsrail Devleti'nin kuruluş süreci Milliyetçilik akımı ekseninde
değerlendirilecektir. Bu çalışmada esas olarak Yahudilerin, İsrail Devleti'nin kuruluşu hakkındaki kendi
düşüncelerini ve faaliyetlerini açıklığa kavuşturmak hedeflenmiştir. Bu minvalde araştırma soruları
şöyle sıralanabilir: İsrail Devleti'nin kurulmasında Milliyetçilik akımının nasıl bir etkisi olmuştur?
Antisemitizm’in İsrail Devleti'nin kuruluş sürecine nasıl bir etkisi olmuştur? Milliyetçilik akımıyla
beraber Siyonizm ideolojisinin İsrail Devleti'nin kuruluşuna etkisi nasıl olmuştur? Çalışma boyunca bu
sorular üzerinden devletsiz bir milletin devlet kurma süreci incelenecek ve bu süreçte esas itibariyle
Milliyetçiliğin rolü ortaya konacaktır.
Anahtar Kelimeler: Milliyetçilik, Siyonizm, Antisemitizm, İsrail, Filistin, Ulus Devlet.

10. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Afrika Sorunlarına Afrika Çözümleri: Afrika Barış ve Güvenlik Mimarisi

Osman Raşid Beyhan
Milli Savunma Üniversitesi
osmanrasidbeyhan@gmail.com

Yüzyıllar boyunca sömürgeleşme yarışlarının gölgesinde, Avrupalı kolonyal güçlerin çizdiği sınırlar
içerisinde varlığını sürdüren, bu sınırlar içerisinde Avrupalı güçler yararına üretim yapmaya zorlanan
Afrika halkları, kıtada 1950’li yıllarla başlayan dekolonizasyon süreci sonrasında da kolonyal dönemin
bıraktığı sayısız problemle mücadele etmek zorunda kalmıştır. Şüphesiz, söz konusu dönemin kıtada
bıraktığı en büyük problemlerin başında ise güvenlik sorunları gelmektedir. Kıtada bağımsızlıkların
kazanılmasının ardından kurulan Afrika Birliği Örgütü; finansal, askeri ve yetki yetersizliklerinin
sonucunda güvenliğin sağlanması noktasında etkili olamamıştır. Kolonyal dönem sonrası çizilen yapay
sınırlar, iç çatışmaların ve terörün yoğun bir şekilde yaşanmasına neden olmuş, özellikle Soğuk Savaş
döneminde büyük güçlerin rekabeti ise kıtada var olan güvenlik sorunlarını katmerleştirmiştir. BM barış
operasyonlarının Afrika’da başarısız olması ise kıtada var olan problemlere kıta içi aktörlerin çözümler
üretmesi gerektiği inancını doğurmuştur. Bu vesileyle, birliğin ulus-üstü olacak şekilde revize
edilmesine yönelik adımlar atılmış ve 2002 yılında yapılan Durban Zirvesi’yle beraber günümüz Afrika
Birliği hayata geçirilmiş, Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi (AfBGK) kurulmuştur. Çalışmanın
konusu, kıtada var olan güvenlik problemlerine önleyici, etkin ve ulus-üstü bir müdahale imkanı elde
edilebilmesi amacıyla, AfBGK’nın kuruluşuyla eş zamanlı olarak oluşturulan, Afrika Barış ve Güvenlik
Mimarisi’dir (APSA). Kurucu Antlaşma, Afrika Birliği’ne çeşitli durumlarda üye ülkelerin iç işlerine
karışabilme yetkisi vermektedir. Bu yetkiden hareketle AfBGK’nın hareket alanı geniş ve APSA’nın
uygulanabilirliği oldukça yüksektir. Ancak finansal yetersizlikler, APSA önündeki en büyük engeldir.
Çalışmanın amacı, APSA’nın yapısı, işleyişi, avantajları ve dezavantajlarının incelenmesi, kıtada var
olan güvenlik sorunlarına çözüm olabilme potansiyelinin, Bölgesel Güvenlik Kompleksi Yaklaşımı
çerçevesinde değerlendirilmesidir.
Anahtar Kelimeler: Afrika Barış ve Güvenlik Mimarisi, Afrika Birliği, Barış ve Güvenlik Konseyi,
Bölgesel Güvenlik Kompleksi, BM, Barış Operasyonu, Terör.

2. Oturum
Felsefe Salon II

Oturum Başkanı : Kamuran Gökdağ 14:00 – 15:30

Elçin Esin
Dilin ve Zihnin Temsili Üzerine Bir Deneme
Zehra Rüveyda Aslan
Sokratik İroni
Tuğçe Arslan
Levinas’ta Eros ve Veludiyete Doğru Aşkınlık
Gülsüm Esen
Bilincin Evi, Nöronlar mı?
Emine Şalı
Hâb-Nâme Örnekliğinde Veysî’nin Siyaset Felsefesi

10. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Dilin ve Zihnin Temsili Üzerine Bir Deneme

Elçin Esin
29 Mayıs Üniversitesi
elcinnesinn@gmail.com

Dil ve zihin arasındaki irtibatın nasıl olduğu ve bu ilişkinin nasıl kurulacağı yüzyıllardır tartışılagelen
mevzular arasındadır. Nitekim dilin, insan aklının bir aynası olup olmadığı; kelimelerin
anlamlandırılmasının, zihin hakkında bilgi verip vermeyeceği; dilin, zihinden ayrılmaz bir bütünlük arz
edip etmediği; zihnin yapısı ve işlevinin dilin yapısı ve işlevi üzerinden anlaşılıp anlaşılmadığı; dilin
doğasını incelemenin, insan anlayışının doğasını ve kapsamını incelemekle aynı şey olup olmadığı, bir
diğer ifadeyle, dile dönüşün, insanın bilişsel ve zihinsel yeteneklerini incelemeyi ihtiva edip etmediği
ve bu bağlamda kelimelerle-fikirler arasında doğal bir bağın olup olmadığı vb. mevzular dil ve zihin
arasındaki ilişkinin nasıllığına yönelik ehemmiyetli tartışmalar olarak tebarüz eder. Bu minvalde
tartışmalı mevzulara yönelik ele aldığımız bu çalışmada dilin temelini oluşturan esas unsurun ne olduğu
sorusuna dikkat çekilerek, dilin ve zihnin neye istinat ettiği ve bunları etkileyen nihai bir unsurun olup
olmadığı Locke, Berkeley ve Hume gibi ampirist filozofları üzerinden incelenmeye çalışılacaktır.
Makalede üç ayrı başlık altında incelenen her bir bölümde dil-anlam-zihin-nesne ilişkisinin nasıl
kurgulandığı tetkik edilmeye çalışılacaktır. Bu tetkikimizde varmak istediğimiz nihai sonuç ise,
ampirist dil ve zihin kuramlarında vücut bulan problemleri gözler önüne sererek, dilin ve zihnin temsili
tartışmalarına yeni bir yön verebilmektir.
Anahtar Kelimeler: Locke, Berkeley, Hume, Zihin, Dil.

10. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Sokratik İroni

Zehra Rüveyda Aslan
Süleyman Demirel Üniversitesi
vida9630@gmail.com

Felsefe tarihi boyunca filozofların farklı bakış açılarıyla ele aldığı ironi kavramı, Sokrates felsefesinin
temelini oluşturur. Birçok söz sanatıyla ilişkilendirilen ironinin sözlük anlamı, “inceden inceye alay
etme” olarak tanımlanırken Sokrates’teki anlamı “bilmezlikten gelme” şeklinde olduğu görülür.
Geçmişten günümüze ironiye dair yapılan tanımlamaların farklılık göstermesi, onun her durumda kabul
görülen bir tarifinin olmasını zorlaştırır. Genel anlamıyla ironi, söylenenin veya yapılanın tersine işaret
etmeyi sağlayan bir ifade biçimi olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda ironinin en belirgin özelliği; gerçek
ile görünüş arasındaki zıtlığın birlikteliğidir. Sokrates’e özgü bir anlatım olarak ironi, her ne kadar
dışarıdan sadece “bilmiyormuş gibi yapma” olarak görünse de filozofun ironi kullanımındaki amacı çok
farklıdır. Sorduğu sorular ile muhatabının bilgisizliğini açığa çıkaran filozofun nihai ereği gerçek
bilgiye ulaşmaktır. Bu anlamda Sokrates ironi yöntemi ile insanın sahip olduğu yaşamı sorgulamasını
ve bu doğrultuda hakikate ve kendi doğrusuna ulaşmasını sağlamaya çalışır. Bu çalışmanın amacı,
Sokrates’in felsefe yönteminde önemli rol oynayan ironi kavramının neden ve nasıl kullanıldığını
incelemektir. Bu bağlamda üç genel başlıktan oluşan çalışmanın birinci bölümünde, ironi kavramı ve
etimolojik kökenine ve dilimizde ironi ile bağdaştırılan edebi sanatlara yer verilmektedir. “Sokrates’te
Felsefi Söylem ve Yöntem” başlıklı ikinci bölümde ise, Sokrates’in kullandığı başta ironi olmak üzere;
çürütme, diyalog, diyalektik, doğurtma ve anımsama yöntemleri ele alınmaktadır. Sokrates’in ironik
tavrının analiz edilmesinde diyalogların payının büyük olması sebebiyle son bölümde “Sokratik
Diyaloglarda İronik İçerimler” başlığı ile Euthyphron diyaloguna ve Sokrates’in Savunması’na yer
verilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sokrates, Felsefi Söylem, Yöntem, İroni, Diyalog.

10. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Levinas'ta Eros ve Veludiyete Doğru Aşkınlık

Tuğçe Arslan
Necmettin Erbakan Üniversitesi
tugce5.arsln@gmail.com

Levinas ontolojiyi merkeze oturtan klasik felsefenin karşısına, ötekiyi/başkayı önceleyen etik bir felsefe
yerleştirmiştir. Bu felsefe aynı zamanda modern felsefenin öznesiyle de tezatlık içermektedir. Nitekim
modern felsefenin öznesi kendini yücelterek bir kapan oluşturmuştur; bu kapan kişinin kendisinin
içselliğidir. Kendini yücelten özne bir süre sonra bu kapana takılıp kendisinde mahkum olarak –
Heidegger’in ifadesiyle- varlığını unutur. Kendisinin de yer yer belirttiği üzere Heidegger’den
etkilenmesi ve aynı zamanda onu eleştirmesi aşkınlık araştırmasında kemik rol oynar. Levinas
içsellikten ve varolmanın ağır yükünden kurtulmak için tekrar Ben’e dönmeyecek bir aşkınlık arayışına
girer. Bu arayışın sonunda Başka’ya varması ve bu Başka’nın etik ilişkiyle çevrelenmiş olması onun
etiği önceleyen bir felsefe kurduğunun ispatı niteliğindedir. Aynı zamanda Levinas Başka kavramını
olduğu gibi kullanmayıp irdeleyerek kavramın içeriğini ve anlamını yeniden düşünmektedir. Varolma
çözümü olmayan bir yalnızlığı ve ağırlığı içerir, ta ki veludiyete ulaştıracak Başka ile bir ilişki
yakalayana kadar. Söz konusu ilişkinin duraklarından biri olan eros ilişkisinde ise Başkanın ve öznenin
yerini konumlandırır. Bu makalede aşkınlık arayışının önayakları Levinasçı farkla açıklanmaya
çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Varlık, Hipostaz, Başka, Eros, Aşkınlık, Veludiyet.

10. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Bilincin Evi, Nöronlar mı?

Gülsüm Esen
Sakarya Üniversitesi
esen.glsm@gmail.com

Çağdaş bilimsel gelişmeler özne oluşumuzun kaynağının kafatasımızın içinde taşıdığımız gri et
olduğunu; tüm duygularımızın, hayallerimizin ve kendilik bilincimizin burada bulunduğunu söyler.
Beyin, öznenin kendisinin ortaya çıktığı ve oluştuğu yerdir, öznedir. Bilim için, özne olarak biz,
beynimiziz ve beynimiz ise bir nöron yığını olarak kafamızın içinde durmaktadır. Catherine
Malabou Beynimizle Ne Yapmalıyız? kitabında bilimin bu hâkim ön kabulünü şöyle özetler “Beyni
değiştirdiğiniz zaman özneyi de değiştirirsiniz.” Ancak bilimin bu ön kabulü oldukça maliyetlidir, pek
çok çetin felsefi problemle yüzleşmesi gerekir. Nörofelsefe, beyin araştırmalarından elde ettiği verilere
dayanarak bilince bir açıklama getirmeye, bu ön kabulün maliyetlerini aza indirmeye çalışan bir
doktrindir. Biz bu bildiride nörofelsefenin deskriptif bir eleştirisini amaçlıyoruz. İlk bölümde
nörofelsefenin, tarihsel temellerine dair betimleme sunacağız. İkinci bölümü ise, beynin nöroanatomisi
göz önünde bulundurarak, nörofelsefenin güçlü bir sese sahip olmasının sebeplerine odaklanacağız.
Sonuç olarak ise, üçüncü bölüm olan nörofelsefenin imkânı ve yüzleşmesi gereken problemlere
değinerek tartışmaya ilgi duyan araştırmacılar için mütevazı bir projeksiyon sunacağız.
Anahtar Kelimeler: Nörofelsefe, Bilinç, Zihin Felsefesi.

10. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Hâb-Nâme Örnekliğinde Veysî’nin Siyaset Felsefesi

Emine Şalı
Akdeniz Üniversitesi
eminesali0707@gmail.com

Veysî (ö. 1628) Osmanlı Devleti’nin önde gelen düşünürleri arasında yer almaktadır. Onun 17. yüzyılda
kaleme almış olduğu Hâb-nâme adlı eseri Osmanlı’da siyaset felsefesi geleneğinin devamı
niteliğindedir. Veysî’nin siyasî tenkit aracı olarak rüyayı kullandığı bu eser, aynı zamanda onun siyaset
düşüncesine de ışık tutmaktadır. Dönemin padişahı I. Ahmed’e (1603-1617) sunulan ve rüya formatında
kaleme alınan Hâb-nâme, tarihî-efsânevî bir şahsiyet olan İskender-i Zülkarneyn ve I. Ahmed arasında
geçen siyasî bir diyaloğu konu edinmektedir. Günün sosyal, siyasî, askerî, ekonomik ve ahlakî
durumuna ayna tutan eserde Veysî, İslâm tarihinden vermiş olduğu örneklerle siyaset felsefesinin başat
kavramlarına ve konularına yer vermiştir. Hâb-nâme’de yöneten-yönetilen ilişkisi üzerinden adaletadaletsizlik, hukuk-hukuksuzluk, liyakat-liyakatsizlik, zulüm ve merhamet gibi kavramlar karşıtlıklar
üzerinden hikayeleştirilerek işlenmiştir. Veysî bu yolla hem dönemin yönetici sınıfına hem de halka
tavsiyelerde ve eleştirilerde bulunmuştur. Bununla birlikte özellikle eserde peygamber, padişah ve vezir
örnekleri üzerinden yöneticinin sahip olması gereken özelliklere de değinilmiştir. Çalışmamızın amacı
Osmanlı Dönemi’nde siyasî tenkidin ilginç ve çarpıcı örneklerinden biri olan Hâb-nâme eşliğinde
Veysî’nin siyaset felsefesini incelemektir.
Anahtar Kelimeler: Veysî, Hâb-nâme, Siyasî Rüyalar, Siyaset Felsefesi.

3. Oturum
Eğitim Salon III

Oturum Başkanı :Yusuf Alpaydın 14:00 – 15:30

Gurbet Kızıltan
Din Eğitiminde Duyuşsal İçerik: James Michael Lee’nin Sosyal Bilim Yaklaşımı
Bağlamında Bir İnceleme
Aişe İnci
Müslüman Ailelerde Dini Bilgi Kaynaklı Çatışmalar (Manisa Örneği)
M. Bahaddin Koç
İlköğretim ve Ortaöğretim Düzeyinde Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Süreçlerinin
Eğitimde Fırsat Eşitliği Bağlamında Değerlendirilmesi
Nesime Tanrıverdi
Gençlere Allah İnancının Eğitiminde “Rahmân ve Rahîm” İsimlerinin Kullanılması
Hakan Ağaç
MEB 2023 Vizyonu Işığında İmam Hatip Ortaokulu 5. 6. 7. 8. Sınıf Arapça Öğretim
Program İçeriklerinin Sarmallık İlişkisi Bakımından İncelenmesi (Konya Örneği)

10. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Din Eğitiminde Duyuşsal İçerik: James Michael Lee’nin Sosyal Bilim Yaklaşımı
Bağlamında Bir İnceleme

Gurbet Kızıltan
Milli Eğitim Bakanlığı
gurbetk@gmail.com

His, duygu, tutum, değer ve sevgi ile karakterize edilen her türlü içeriğe işaret eden duyuşsal içerik,
hem bir süreç hem de bu sürecin sonunda elde edilen ürün içeriğidir. Bir kimsenin öğrenmeye karşı
tutumu, öğrenme esnasında ve sonrasında ne hissettiği doğrudan duyuşsal alanla ilgili olduğundan
duyuşsal içerik din eğitiminde çok önemli bir role sahiptir. Nitekim araştırma verileri dinî davranış,
özellikle ahlaki davranış ve duyuş arasında derin bir bağ olduğunu ortaya koymaktadır. Nitel ve
betimsel analiz yöntemlerine dayanan bu araştırmanın amacı din öğretiminde sosyal bilim yaklaşımı ile
din eğitim alanına önemli katkılar sunan Batılı din eğitim bilimci James Michael Lee’nin söz konusu
yaklaşımı çerçevesinde din eğitiminde duyuşsal içeriğin rolünü ortaya koymaktır. Bu amaçla öncelikle
duyuş ve din öğretim ilişkisini anlamaya katkı sağlayacak kadarı ile Lee’nin yaklaşımı ve öğrenme,
öğretim-öğretim eylemi, deneyim, dinî hayat gibi temel bazı kavramları incelenmekte daha sonra
Lee’nin yaklaşımında genel olarak içerik türleri, duyuşsal içerik ve türleri ve diğer içerikler ile ilişkisi,
son olarak Lee’nin duyuşsal içeriğin öğretilebilir olduğuna ilişkin temel argümanları ve duyuşsal
içeriğin din eğitimindeki rolü ve önemi incelenmektedir. Araştırma neticesinde, bilimsel araştırma
verilerine dayanarak duyuşsal içeriğin yapılandırılmış öğrenme ortamında din eğitimcileri tarafından
kolaylaştırılabileceği veya öğretilebileceği; din eğitiminin amacı öğrencilerin dinî bir hayat
yaşamalarını sağlamak olduğundan din eğitimcilerinin öncelikle duyuşsal içeriği öğrenciye nasıl
kazandıracaklarına odaklanmaları ve din eğitim faaliyetlerinde duyuşsal içeriğe, bilhassa dinî tutumları
öğretmeye ağırlık vermeleri gerektiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Din Eğitimi, Din Öğretimi, Duyuşsal Içerik, Sosyal Bilim Yaklaşımı, James
Michael Lee.
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Müslüman Ailelerde Dini Bilgi Kaynaklı Çatışmalar (Manisa Örneğ)i

Aişe İnci
Dokuz Eylül Üniversitesi
aiseavciinci@gmail.com

Aile, anne baba ve çocuklardan oluşan, evrensel bir özellik taşıyan toplumun en küçük birimidir.
Birbirleriyle iletişimi bulunan kişiler veya gruplar arasında çeşitli sebeplerle ortaya çıkan
anlaşmazlıklara ise çatışma denilmektedir. Günümüzde ortaya çıkan sosyal, ekonomik, siyasi
farklılaşmalardan, manevi boşluk ve istikrarsızlıktan aile de etkilenmekte, aile bireyleri arasında çeşitli
çatışmalar meydana gelmektedir. Din, çatışmayı sonlandırmak, barışı tesis etmek gayretinde olan bir
yapı olarak tanımlansa da acaba ailedeki çatışmalara pratik çözümler sunabilmekte midir? Yoksa kimi
çatışmalar dinin tam anlaşılmamasından veya yanlış yorumlanmasından mı beslenmektedir? Bu
sorulara aranan cevaplar araştırmamızın konusunu teşkil etmektedir. Çalışmamızın amacı, ailedeki
çatışma unsurlarından din ile bağlantılı olanları tespit etmektir. Araştırmada, Manisa’da bulunan
Saruhanlı Yılmaz Kur’an Kursu’na devam eden beş kursiyer kadınla, yarı yapılandırılmış mülâkat
tekniğiyle yapılan görüşmelerden edinilen bulgular ele alınmıştır. Evliliğe hazırlık veya evlilik
sürecinde dini bilginin eksikliğinden, dinin yanlı veya yanlış anlaşılmasından kaynaklanan aile içi
çatışmalar tespit edilmeye çalışılmıştır. Katılımcıların dini bilgi kaynağı olarak aile ve yakın çevreleri
ön plana çıkmıştır. Temelinin din olduğu düşünülen malumatlar, çekirdek ailelerin sınırlarına müdahale,
dijital bağımlılık konusunda yetersiz bilgi ve şiddetin kabulü konularının çatışma sebebi olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma dini bilgi üreten ve aileyle ilgili çalışmalar yapan Diyanet İşleri
Başkanlığı başta olmak üzere sahada çalışma ve araştırma yapan kurumlara ve akademisyenlere veri
sağlaması, problemlere ışık tutması bakımından önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Müslüman, Din Eğitimi, Dini Bilgi, Aile, Çatışma.
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İlköğretim ve Ortaöğretim Düzeyinde Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Süreçlerinin
Eğitimde Fırsat Eşitliği Bağlamında Değerlendirilmesi

M. Bahaddin Koç
Necmettin Erbakan Üniversitesi
mbahaddin@gmail.com

2019 yılının son aylarında dünyanın gündemine gelen Covid-19 Pandemi süreci insanın olduğu hemen
her alanı etkilemiştir. Eğitim alanında ise yüz yüze eğitimin büyük ölçüde azaltılması, daraltılması ve
yer yer sona erdirilmesi olarak kendini göstermiştir. Hem dünyada hem de Türkiye’de okul öncesinden
başlayarak yüksek öğretime kadar örgün ve yaygın eğitimin tüm muhatapları çok hızlı bir şekilde
uzaktan eğitime geçirilmiştir. Pandeminin seyri doğrultusunda “yeni normal” ve “kontrollü sosyal
hayat” kavramları hayatımıza girmiş ve dönemsel olarak bazı kademlerdeki öğrenciler tekrar yüz yüze
eğitimle buluşmuş olsa da vaka sayılarının artış göstermesiyle bütün kademelerde yeniden internet
tabanlı uzaktan eğitime dönüş yapılmıştır. Bu bildiride uzaktan eğitim, eğitimde fırsat eşitliği
bağlamında ele alınmıştır. Bu kapsamda uzaktan eğitime muhatap olan ilköğretim ve ortaöğretimdeki
öğrencilerin velileriyle görüşülmüş ve ilk defa zorunlu eğitimin tüm kademelerini kapsayan bir olayın
sahadaki somut karşılığı incelenmiştir. Yarı yapılandırılmış soru metninin kullanıldığı araştırmanın
örneklemini 13 ayrı ilden 30 veli oluşturmuştur. Toplamda 50 öğrenciyi kapsayan çalışmada
kendileriyle görüşülen veliler, uzaktan eğitim sürecinde yaşadıkları deneyimleri paylaşmışlardır.
Bildiride öğrencilerin uzaktan eğitime uyum sağlama süreçleri, uyum sürecinin yaşa ve kademeye bağlı
olarak farklılaşması ile, uzaktan eğitimin temel parametreleri arasında yer alan altyapı ve teknik
donanımın yanı sıra, öğrenci ve öğretmen arasındaki iletişim, aktif öğrenme yöntemleri ve öğrencilerin
bireysel farklılıklarının eğitimde fırsat eşitliğine olan etkisi ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Pandemi, Eğitimde Fırsat Eşitliği, Eğitim Sosyolojisi, Uzaktan Eğitim.
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Gençlere Allah İnancının Eğitiminde "Rahmân ve Rahîm" İsimlerinin Kullanılması

Nesime Tanrıverdi
Diyanet İşleri Başkanlığı
yasir_sumeyye@hotmail.com

Gençlik dönemi, çocukluktan itibaren getirilen Allah inancı ile ilgili kabullerin bilinçli bir şekilde
sorgulanmaya ve cevap bulunmaya çalışıldığı, bununla birlikte bazı gelgitlerin yaşandığı fırtınalı bir
dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu dönemde oluşan Allah’ın varlığı ve mahiyeti hakkındaki
inanç, gencin hayatına yön vermesine ve dünya görüşü oluşturmasına zemin hazırlamaktadır. Bu
nedenle gencin zihninde oluşturulacak doğru Allah tasavvuru ve inancı, gencin varoluşsal
problemlerinin çözümüne de katkı sağlamaktadır. Özellikle korku merkezli Allah inancından ziyade
sevgi ve merhamet merkezli bir inanç, gencin Allah’a yaklaşmasına zemin hazırlmaktadır. Bunun için
gencin Allah’ı tanıması ve bilmesi gerekmektedir. Fakat Allah’ın zatını duyularla idrak etmek mümkün
değildir. Allah’ı tanımanın ve O’na yaklaşmanın yollarından birisi Esmâ-i Hüsnâ’yı bilmek ve
anlamaktan geçmektedir. Bu arka plandan hareketle, iki bölümden oluşacak bu çalışmanın ilk
bölümünde; Allah’ın Kur’an’da kendisini tanıttığı Esmâ-i Hüsna’da yer alan, Allah’ın merhametini
ifade eden Rahmân ve Rahîm isimleri ele alınacaktır. İlahi rahmetin ve beşeri merhametin ilişkisel
olarak ele alınacağı bu bölümde Allah’ın rahmetinin ve merhamet değerinin anlam ve önemine
değinilecektir. Rahmân ve Rahîm isimleri ayet ve hadis referansları ile ele açıklanacak ve Allah’ın
merhametini ifade eden isimler ile ilişkisi üzerinde durulacaktır. İkinci bölümde ise ortaöğretim DKAB,
Temel Dinî Bilgiler, Kelam, Akaid dersleri ve Kur’an Kursu İhtiyaç Odaklı Ders Programı incelenerek,
Rahmân ve Rahîm isimlerinin hangi konuda ve ünitelerde ne şekilde işlenebileceği tespit edilecektir.
Ergenlik dönemindeki bireyin gelişim seviyelerine uygun, öğrenciyi aktif kılacak farklı yöntem ve
teknikler kullanılarak birçok açıdan gençlerin ilgi alanlarına hitap edilebilecek etkinlikler ve materyaller
hazırlanarak eğitimcilerin kullanabileceği veriler sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Esmâ-i Hüsnâ, Rahmân, Râhîm, Gençlik, İnanç Eğitimi, Etkinlik.
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MEB 2023 Vizyonu Işığında İmam Hatip Ortaokulu 5. 6. 7. 8. Sınıf Arapça Öğretim
Program İçeriklerinin Sarmallık İlişkisi Bakımından İncelenmesi (Konya Örneği)

Hakan Ağaç
Necmettin Erbakan Üniversitesi
hakanagac42@gmail.com

Bu çalışmada MEB 2023 Vizyon Belgesinde imam hatip okulları ve liseleri için “İmam Hatip
Okullarının Müfredat, Ders Yapısı ve Dil Yeterlilikleri İyileştirilecek” hedefi ışığında imam hatip
ortaokulları 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında takip edilen Arapça öğretim program içerikleri sarmal yapı
bakımından incelenmiştir. İmam hatip ortaokullarında takip edilen Arapça öğretim program
içeriklerinin sarmal yapı açısından daha da geliştirilerek öğrencilerin Arapçayı severek ve kalıcı
öğrenmelerinin sağlanması yanında, Arapça öğretim programı alanındaki araştırmacılara katkı
sağlanması ve Arapça derslerine giren öğretmenlerin Arapça öğretim program içeriklerinin sarmal
yapısına dikkat çekilmesi amaç edinilmiştir. Ülkemizde Arapça öğretimindeki sorunlardan birinin de
öğretim programları içeriklerinden kaynaklanan sorunlar olduğu varsayılarak imam hatip ortaokulu
5.6.7.8 sınıf Arapça öğretim program içeriklerinin MEB 2023 Vizyonu ışığında incelenmesi gerekli
görülmüş ve Arapça dersi öğretim programlarının içeriğinin değerlendirilmesi ve bu değerlendirmenin
sarmal yaklaşıma dayanarak yapılmasının sorunun çözümüne rehberlik edeceği düşünülmüştür. Bu
çalışmanın önemli bir boşluğu dolduracağı düşünülmüştür. Bu sarmal ilişki incelemesi yapılırken nicel
araştırma yöntemlerinden anket formu kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini ve örneklemini Konya İl
Milli Eğitim Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan 170 adet imam hatip ortaokulunda 2020-2021
eğitim–öğretim yılında Arapça derslerine giren ve ankete katılan 195 adet Arapça öğretmeni
oluşturmuştur. Arapça öğretmenlerine 5 tanesi genel bilgiler olmak üzere toplam 15 soruluk bir anket
hazırlanarak elektronik ortamda uygulanmış ve analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre Arapça
öğretmenlerin yarıdan fazlası İHO Arapça öğretim program içeriklerinin sarmal yapı yaklaşımı ile
oluşturulduğu fikrine sahiptirler. Arapça derslerine giren öğretmenlerin yarıdan fazlası İHO Arapça
öğretim programı içeriklerinin, konulara, yeni ünitelerde vurgu yapıp, yineleyerek sarmal bir şekilde
ilerlediğini kabul etmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: MEB 2023 Vizyonu, Arapça, Sarmallık, İçerik.

4. Oturum
Mimarlık ve Şehircilik Salon I

Oturum Başkanı : Çiğdem Çiftçi 16:00 – 17:30

Fevzi Aydemir, Sennur Akansel
Mekan Algısı ve İnsan Davranışları
Evrim Solhan
Hasan Fathy Mimarlığı’nda Modernizm Eleştirisinin Malzeme Üzerinden
Değerlendirilmesi
Deniz Bayrak
Trabzon Şehrinin Fiziksel Gelişiminin Rus İşgali Üzerinden Okunması
Aslıhan Öztürk
Karanlık Miras Alanları, Hafıza ve Mekansal Dönüşümler
Zehra Namlı
Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Sosyo-Ekonomik Kalkınmaya Olan Etkileri: Doğu
Marmara Kalkınma Ajansı ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Örneği
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Mekan Algısı ve İnsan Davranışları

Fevzi Aydemir* & Sennur Akansel
*

Trakya Üniversitesi
fevziaydemir@trakya.edu.tr

Mimari tasarım çeşitli durumlarda insan davranışları ile birebir ilişkilidir. Bu akademik çalışma, tasarım
etkilerinin 6x6 m2 üzerinden simülasyon yardımıyla inceleyerek insan davranışları ve mekan algısını
tanımlamayı amaçlamaktadır. Davranışlarımızın temellerini ve mekânsal ilişkileri inceleyen literatür
araştırması, insan davranışlarının mekanla ilişkisini anlatmaktadır. Bu ilişkiyi anlamaya yönelik sorulan
araştırma soruları bir simülasyon aracı ile karşılaştırma yapmaya olanak sağlamaktadır. Ancak insan
davranışlarının fiziksel, psikolojik ve sosyolojik çevre verilerine duyarlı olması; çalışmanın temel
zorluklarını göz önüne sermektedir. Bireysel farklılıklara rağmen evrensel ölçekte insanların temel
davranış değişimlerini ve farklılıklarını gözlemlemek mümkündür. Mekanı anlamaya yönelik
çalışmalar; yaşam biçimi, aile ve komşuluk üzerinden davranış incelemesi için birçok gözlem yapmaya
olanak sağlamaktadır. Çalışmada kullanılan kullanıcı profilleri; çocuk, yetişkin, yaşlı ve yürüme engelli
olarak seçilmiştir. Çocuk kullanıcılar için mekânsal büyüklüğün ulaşılabilir hale getirilmesi ve alanın
düşeyde bölünerek alanların bölümlere ayrılması ve uyuma, oyun, çalışma alanı gibi işlevsel bölümlere
ayrılan mekân prototip olarak alanların kullanıcıya özel şekillenmesi; Yetişkin kullanıcılar için mekân
içerisinde çeşitli işlevlere hizmet edebilecek yarı özel çalışma alanı oluşturmak;yaşlı kullanıcılar için
dış ve iç mekan erişilebilirlik sağlamak ve konfor seviyesini yükseltmek ve ortopedik engeli kullanıcılar
için mekan içi sirkülasyon kolaylığını artırmak ve kullanıcının özel ihtiyaçlarını karşılamak
hedeflenmiştir. Çalışma mekan tasarımında simülasyon araçları ile tasarımı önceden değerlendirme
imkanını ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mekan Algısı, Tasarım, İnsan Davranışları.
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Hasan Fathy Mimarlığı’nda Modernizm Eleştirisinin Malzeme Üzerinden
Değerlendirilmesi

Evrim Solhan
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
solhan1evrim@gmail.com

İnsanlık tarihi boyunca değişim gösteren mimari süreçte, zaman zaman belli kırılmalar yaşanmış, bu
kırılmaların en etkili olanı sanayileşme sonucu meydana gelen endüstri devrimi ve sonrasında oluşan
teknolojik gelişmelerdir. Bu değişimlerin yaşandığı süreçte; öncesinde mimari için belirleyici olan
toplumsal parametreler önemsiz kalmış, bu durum hem mimari hem de toplum için fazlasıyla olumsuz
sonuçlar doğurmuştur. Bu yeni düzen sosyal yapıda köklü değişikliklere neden olmuş ve bu düzenle
meydana gelen mimarinin içeriği Modernist anlayış kapsamında yeniden tanımlanmıştır. Teknolojik
gelişmelerin dışında kalan sistemler, yapılar ve malzemeler ise Modernist içerikle bağdaşmadığından
bütünden uzaklaştırılmış, oluşan yeni biçim, malzeme ve sistemler Modern mimarlığın
tanımlanmasında etkili olmuştur. Modernizm anlayışı, bürokratik, siyasi, asker, teknolojik ve sosyal
yapıda meydana gelen değişiklikler üzerinden batının yaşam normları, batılı olmayan toplumlara
dayatılmıştır. Dünyada çeşitli toplumsal değişimlere, kimlik, aidiyet sorunlarına sebep olan ve sosyal
gelişime etki eden bu anlayış, toplumun kültürel hafızasını olumsuz yönde etkilemiştir. 20. yüzyıl
mimarlığında Modernizme eleştirel bakış açısıyla üretim yapan mimari figürlerin arasında olan Hasan
Fathy’nin bu açıdan önemli bir konumda olduğu bilinmektedir. Fathy’nin mimari söylemleri
Modernizme muhalif bir biçimde şekillenmiş, Modernizmin en yoğun yaşandığı dönemde bu anlayışa
karşı bir şeklide üretim yapması bu anlayıştan etkilenmediği göstermiştir. Bu bildiri kapsamında, 20.
yüzyılda yaşayan Hasan Fathy’nin mimari tasarım ilkeleri, dönemindeki Modernizmin etkileri ile
yaşadığı ülke olan Mısır’ın politik ve kültürel durumunun yanı sıra Fathy’nin temel tasarım ilkesi olan
gelenekçi anlayıştan vazgeçmeme sebepleri incelenmiş, Modernist anlayışa karşı olan tutumu üzerinden
mimari pratiğinin üretim yöntemi, malzeme kullanımı ve biçimsel olarak nasıl geliştiği açıklanmaya
çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hasan Fathy, Modernizm Eleştirisi, Geleneksel Mimari.
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Trabzon Şehrinin Fiziksel Gelişiminin Rus İşgali Üzerinden Okunması

Deniz Bayrak
Karadeniz Teknik Üniversitesi
bayrakdeniz9@gmail.com

Tarih boyunca farklı kültürlerden topluluklara ev sahipliği yapan kentlerde, fiziksel mekânlarda
yaşanan değişim ve dönüşümler kentlerin doğal bir döngüsü haline gelmiştir. Trabzon şehrinin ideolojik
ve fiziksel sahnesinde öyle bir dönem vardır ki şehrin çehresini bütünüyle değiştirmiştir. Söz konusu
dönem 1916-1918 yılları arasını kapsayan Rus işgali dönemidir. Yaptıkları imar faaliyetleri ile şehri bir
Rus şehri olarak yeniden inşa etmeye çalışmışlardır. Kentsel dokuyu yeniden inşa etmede “yıkım”
yoluna başvuran Rusların en çarpıcı faaliyeti askeri amaçları doğrultusunda -dönemin şahitlerine göre
birkaç mahalle yok ederek- açtıkları Rus Caddesi olmuştur. Dönemin işgal kuvvetleri Belediye Başkanı
Yakov Kefeli’nin hatıralarındaki ifadelere göre Rus Caddesi’nin açılması, şehrin planının çizilmesi ve
harabe evlerin yıkılması ile birlikte çözüm bekleyen üç büyük “inşaat problemi”nden en öncelikli
olanıdır. Ruslar şehirdeki ideolojik egemenliğinin yanısıra kültürel olarak da egemenlik kurma
girişimlerinde bulunmuştur. Kurdukları Rus Araştırma Heyeti önderliğinde şehirdeki el yazmaları,
kitap ve arşiv belgelerini inceleme, mescide dönüştürülmüş binaların, kalelerin mimarisini öğrenme ve
kiliselerin plan ve levhalarını düzenleme amacı ile hareket etmişlerdir. Bugünkü Ortahisar Fatih Cami
çevresindeki kazı çalışmaları, kara, deniz ve demir yolları ile yol ağlarının kurulması için yapılan
çalışmalar, cadde ve sokaklara Rusça isimlerin konulması, Atapark ve çevresindeki tahribat girişimleri
gibi imar faaliyetleri şehirdeki Rus hakimiyetini perçinleyen faaliyetler olmuştur. Bu çalışma; iki yıl
boyunca Rus hakimiyetinde kalmış Trabzon’un, işgal yönetimi tarafından “yıkım” faaliyetleri ile
“yeniden inşa edilme” girişimlerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Şehri bir Rus şehrine dönüştürme
gayesi ile hareket eden Rusların Trabzon’un fiziksel gelişimindeki etkisi söz konusu faaliyetler
üzerinden okunacaktır.
Anahtar Kelimeler: Trabzon, Rus İşgali, Fiziksel Gelişim, Yıkım, Yeniden İnşa.
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Karanlık Miras Alanları, Hafıza ve Mekansal Dönüşümler

Aslıhan Öztürk
Karadeniz Teknik Üniversitesi
ozturkaslihan5@gmail.com

Her yeni mekân deneyimi bireyin kişisel hafızasına bir katkıda bulunur. Bu katkı toplumsal düzeyde
olduğunda ve büyük bir kitleyi toplu olarak etkilediğinde toplumsal hafızayı etkiler ve daha da büyük
düzeyde değişimlere sebep olur. Tarihte birçok ülkenin başka bir ülkeyle savaşıp topraklarını zapt
ettiğinde ilk yaptığı eylemin var olan yapıları kaldırma yönünde olması da aslında bir toplumsal hafıza
kaybı girişimidir. Bu nedenle tarihi mekanların korunması ve geleceğe aktarılması aslında bir kültür ve
hafıza aktarımıdır. Günümüzde özellikle son yıllarda “karanlık miras alanları” kavramının gündemde
oluşuyla hafıza ve mekân üzerine olan çalışmalar da yoğunlaşmıştır. Bu alanlar tarihte ölüm, savaş,
hapis gibi olumsuz olayların yaşandığı yerlerdir. Buna bağlı olarak bu alanları ziyaret etmek için
“karanlık turizm” adı altında bir turizm sektörü de gelişmiştir. Bu çalışmada da bu tip alanların
mekânsal dönüşümleri üzerine kavramsal bir araştırma yapılarak, mekân-hafıza ve onu deneyimleyen
birey üçlemesinin bireye olan etkisi tartışılacaktır. Geçmişten bugüne gelen ve kendini sergileyen bu
tip mekanların, bireysel ve toplumsal anlamdaki etkileri seçilen örnekler aracılığı ile yorumlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hafıza ve Mekânsal Dönüşümler.
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Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Sosyo-Ekonomik Kalkınmaya Olan Etkileri: Doğu
Marmara Kalkınma Ajansı ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Örneği

Zehra Namlı
Sakarya Üniversitesi
z.namli1998@gmail.com

Tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de karşılaşılan en önemli sorunlardan bir tanesi bölgeler arasında
derin sosyo-ekonomik farklılıklar bulunmasıdır. Bu farklılıkların giderilmesi amacıyla kurulmaya
başlayan bölgesel kalkınma ajansları ve bu ajansların Türkiye’deki etkileri bu çalışmanın konusunu
teşkil etmektedir. Çalışmada Doğu Marmara ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansları üzerinden ajansların
kuruldukları bölgelerin sosyo-ekonomik kalkınmasına olan etkilerini değerlendirmek amaçlanmıştır.
Bu amaca yönelik olarak çalışmanın sorusu “Bölgesel kalkınma ajanslarının sosyo-ekonomik
kalkınmaya olan etkileri nelerdir ve karşılaştırmalı olarak incelendiğinde Doğu Marmara ve Doğu
Anadolu Kalkınma Ajansları kuruldukları bölgelerde kuruluş amaçlarını ne ölçüde
gerçekleştirebilmiştir?” şeklinde oluşturulmuştur. Çalışmada öncelikle bölgesel kalkınma kavramı ve
bu kavramın ilkeleri ile bölgesel kalkınma ajanslarının tarihsel gelişimi ve Türkiye’deki kuruluş süreci
değerlendirilmiş, ajansların yönetim yapısı, finansman kaynakları incelenmiştir. Çalışmanın sonuç
kısmında Doğu Marmara ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajanslarının yürüttükleri faaliyetler
değerlendirilerek, iki ajansın karşılaştırması yapılmış, kuruluş amaçlarını yerine getirip getirmedikleri
sorgulanmıştır. Çalışmada ikincil verilerden yararlanılmış, betimleyici yöntem kullanılmıştır.
Bölgelerin sosyo-ekonomik durumları ve kalkınma ajansların bölgelerine olan etkileri ifade edilirken
nicel veri analizi yöntemi kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bölgesel Kalkınma, Bölgesel Kalkınma Ajansları.

5. Oturum
İlahiyat Salon II

Oturum Başkanı : Fikret Karapınar 16:00 – 17:30

Nagehan Zeynep Ceylanlar
Türkiye’de Katolik Rahibe Olmak: İsa’nın Küçük Kız Kardeşleri Örneği
Merve Ekici
Pontuslu Evagrius’un Kephalaıa Gnostıka Eseri Bağlamında Origenci Tartışmalar
Serap Olgaç
İslam Kelâmı’nda Bir Tartışma Alanı Olarak Teorik Ahlâk: Cüveynî’nin el-İrşâd’ı
Üzerinden Bir Okuma
Büşra Yıldız
Eş’arî Kelâmında Fiilî Sıfatlar
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Türkiye’de Katolik Rahibe Olmak: İsa’nın Küçük Kız Kardeşleri Örneği

Nagehan Zeynep Ceylanlar
Bursa Uludağ Üniversitesi
nzeynepceylanlar@gmail.com

Hristiyanlıkta Tanrı’nın Sözü’nün duyurulmasının ve bu dini geleneğe dair öğretilerin tüm uluslarla
paylaşılmasının İsa Mesih’in son buyruğu olarak vazedildiğine inanılmaktadır. Dünyada bir çok
Hristiyan bu buyruğu yerine getirmek adına bir tarikata intisap ederek, rahip ve rahibe olmak suretiyle
bu yaşam tarzını “misyon” edinmişlerdir. Hristiyanlığın yayılmacı doğasını vurgulayan bu “misyon”
pratiği, Hristiyanlığı dünyanın birçok farklı bölgesine taşımıştır. Bu doğrultuda Tanrı’nın çağrısına
binaen İsa Mesih’i takip eden ve kendisini Tanrı’ya adayan Hristiyanlar Türkiye topraklarına da gelmiş
ve inançlarını burada da sürdürmüşlerdir. Buna rağmen Türkiye’de gayrimüslim tarikatlara mensup
rahip ve rahibelerin bu topraklarda nasıl bir ‘dini yaşam’ sürdürdükleri konusunun, tarihi ve mezhep
farklılıkları da dikkate alındığında, yeterince çalışılmadığı söylenebilir. Gerek akademide gerekse ev
sahibi olarak çoğunluğu Müslüman olan halk arasında bu farklı dini gelenek mensuplarının ‘dini
yaşamları’ medyaya yansıyanlar ve dolaylı atıflar dışında pek bilinmemektedir. Bu bildiride, 1939’da
Magdeleine de Hutin tarafından kurulmuş olan ve kuruluşundan itibaren tarikatın tüzüğünde de ifade
edildiği üzere kendilerini Müslümanlar arasında inançlarını yaymaya adayan ve Türkiye’de de (19572018) altmış yılı aşkın süredir varlık göstermiş olan “İsa’nın Küçük Kız Kardeşleri” adlı tarikata
mensup Katolik rahibelerin sürdürdükleri dini hayatları Misyoloji açısından ele alınmıştır. Buna göre
bu tarikata mensup Katolik rahibelerin vokasyonlarından başlamak üzere; Mesih’e tanıklıklarını, ibadet
anlayışlarını, Müslümanlarla etkileşimlerini, Türkiye’deki varlıklarını da kapsayacak şekilde misyon
kavramına ve pratiğine bakış açıları incelenmiştir. Yaklaşık iki sene süren saha çalışmasında yapılan
derinlemesine görüşmeler ve gözlemler neticesinde Türkiye’de yaşayan bir rahibe olarak misyona
yükledikleri anlam ve misyon pratiğini nasıl yaşadıkları hususundaki görüş ve tecrübeleri
değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Katolik, Rahibe, Hristiyan, Tarikat, Misyon.
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Pontuslu Evagrius’un Kephalaia Gnostika Eseri Bağlamında Origenci Tartışmalar

Merve Ekici
Marmara Üniversitesi
ekicimerve06@gmail.com

İskenderiye’deki kültür çeşitliliğinin bir parçası olan en önemli isimlerden biri Origen’dir. Kilise
tarihinin ilk sistematik teoloji kitabı olan Temel İlkeler Üzerine (Yunanca Peri Archon, Latince De
Principiis) adlı eserini yazmıştır. Bu eserde evrenin kökeni, yapısı ve evrensel kader anlayışı ve esas
ilkeleri araştıran bir çeşit Hıristiyan “fizikçidir”. Kariyeri boyunca Origen hep cesur hipotezler
öne sürmüştür. Bu yüzden de 553’teki İstanbul Konsilinde, görüşleri mahkum edilmiştir. Pontuslu
Evagrius (345/399) ise önce Caesarea’da bulunarak Kapadokya Babalarını etkilemiş olan Origen’den
etkilenmiştir. Daha sonrasında gittiği Kudüs’te Melania’nın grubuna dahil olmuş ve burada da
Origen’in eserlerini Latinceye çeviren Acquileialı Rufinus vardır. Kudüs’ten sonra Mısır’a giden
Evagrius burada Uzun Kardeşler adıyla bilinen keşişlerin arasına girer ve bunlar Origen’in teolojik
mirası ile ilgilenen isimlerdir. Bu açıklamalardan yola çıkarak Evagrius’un artık Origen’in varisi
olduğunu söylemek yersiz olmaz. Evagrius Batı’da yedi ölümcül günah olarak bilinen kötü
düşüncelerin teorisyenidir. Manastır teolojisinin öncüsü ve Origen geleneğine bağlı bir Ortodokstur.
Ayrıca kendi oluşturduğu terimlerle Origen ve Yeni Eflatuncu felsefenin sentezi olarak kristoloji,
eskatoloji ve ikinci yaratılış anlayışlarına farklı boyut getirmiştir. Evagrius ortaya koyduğu teoriler ile
bilinmeyi hak eden bir isimdir. Eserlerinin yeniden keşfi ve temellendirilmesi modern bilginler için bir
başarı hikayesi olduğunu söylemek abartı değildir. Bu bağlamda keşfedilen Kephalaia Gnostika
Evagrius’un çoğu hetorodoks görüşünü barındıran bir eserdir. Bu eser bize altıncı yüzyılda kınanmış
olan Origenci öğretilere bir pencere açar. 553 İstanbul Konsilinde aforoz edilen Origen’in yanında
Evagrius'un görüşleri de mahkum edilmiştir. Bu çalışmada Origen’in mahkumiyetine sebebiyet veren
maddeleri Kephalaia Gnostika eseri bağlamında Evagrius’un öğretileri ile benzerliklerini
karşılaştıracağız.
Anahtar Kelimeler: Origenci Tartışmalar, Evagrius, Kristoloji, İkinci Yaratılış.
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İslam Kelâmı'nda Bir Tartışma Alanı Olarak Teorik Ahlâk: Cüveynî'nin el-İrşâd'ı
Üzerinden Bir Okuma

Serap Olgaç
Marmara Üniversitesi
serapkrts@gmail.com

Kelâm disiplininde "ahlâk" adı altında müstakil bir tartışma alanı olmasa da hüsün-kubuh ya da ta'dîl tecvîr gibi başlıklar altında ahlâka ilişkin teorik tartışmalar yapılmış ve bu tartışmalarla birlikte
birbirinden oldukça farklı ahlâk teorileri ortaya çıkmıştır. Mu'tezile ekolü varlık ve bilgi anlayışları ile
paralel bir biçimde ahlâkın kaynağı, ahlâkî bilginin temelleri, Tanrı-ahlâk ilişkisi gibi meseleleri
rasyonel bir zeminde anlamlandırmaya çalışmıştır. Buna karşılık Eş'arî ekol, Tanrı'nın emir ve
yasaklamasını merkeze koyan vahiy temelli bir anlayışı savunmuştur. Bu çalışmada Cüveynî ve
Mutezile ekolü özelinde, Kelâm disiplinindeki teorik ahlâk tartışmalarının bir örneği sunulacaktır.
"Ahlâkın kaynağı nedir?", "İnsan ahlâkî bilgiyi nasıl elde eder?", "Ahlâkî değerlerin doğası nedir?",
"Tanrı-ahlâk ilişkisi nasıl kurulmalıdır?" gibi ahlâk felsefesinin kadîm problemlerine Mutezile'nin
yaklaşımı ve Cüveynî'nin Kitâbü'l-İrşâd adlı eserinde Mu'tezilî ahlâk tezine yönelttiği epistemolojik,
ontolojik ve teolojik eksenli eleştiriler çalışmanın problematiğini oluşturmaktadır. Böylece Cüveynî'nin
Mutezilî ahlâk düşüncesine yönelik eleştirileri üzerinden Kelâm'ın mütekaddimûn döneminde ahlâk
meselesinin nasıl ele alındığına odaklanılacak ve İslâm ahlâk literatürü içerisinde söz konusu teorik
ahlâk tartışmalarının konumu tespit edilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ahlâk Felsefesi, Cüveynî, Mutezile, Hüsün-Kubuh, Teodise.
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Eşʻarî Kelâmında Fiilî Sıfatlar

Büşra Yıldız
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
busranecm@gmail.com

Âlemde meydana gelmiş her şeyin Allah tarafından var edilmesi Allah ile âlem arasında bir ilişki
bulunduğunu ortaya koymaktadır. Allah’ın âleme tesiri O’nun fiilleri vasıtasıyla mümkün olduğundan
kelâm tarihinde bu ilişki “fiilî sıfatlar” şeklinde ifade edilmiştir. Söz konusu çalışma, Eşʻarî mezhebinin
fiilî sıfat anlayışını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu araştırmada ilk olarak “isim, müsemmâ,
tesmiye, sıfat ve mevsûf” gibi kavramlar açıklanmış ve mezheplerin bu kavramlar hakkındaki
görüşlerinden hareketle ilâhî sıfat anlayışları ele alınmıştır. Çünkü kelâmcıların ilâhî fiiller hakkındaki
görüşleri söz konusu lafızlar için kabul ettikleri tanımlara göre şekillenmiştir. Çalışmanın devamında
ise Eşʻarî bilginlerin fiilî sıfat anlayışını şekillendiren ilâhî zât tasavvuru, ilâhî sıfatlar ve bu sıfatların
ilâhî fiillerle olan ilişkisi meselelerine yer verilmiştir. Allah-âlem ilişkisinin açıklanmasında önemli bir
yere sahip olan yaratma fiili ve bu fiille alakalı diğer konular incelendikten sonra bu çalışmada bazı
dikkat çekici sonuçlara ulaşılmıştır. Bunların en önemlilerinden biri Eşʻarî kelâmında fiilî sıfat bahsinin
“yaratma sürecine” ve “yaratma sonucuna” göre olmak üzere ikili bir tasnifle ele alınmasının
gerekliliğidir. Çünkü yaratma sürecinde birden çok ilâhî sıfatın rolü bulunurken yaratma sonucu
yalnızca “kudret” sıfatıyla gerçekleşmektedir. Yine söz konusu çalışmada ilâhî fiilerin kudret sıfatının
taallukları olması sebebiyle Eşʻarî düşüncede doğrudan bir sıfat olarak kabul edilmediği sonucuna
varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kelâm, Eşʻarîyye, Sıfat, Fiilî Sıfat, Yaratma.

6. Oturum
Sosyoloji Salon III

Oturum Başkanı : M. Hakkı Akın 16:00 – 17:30

Mehmet Rauf Nacak
Bir Seçkin Tipolojisi Devlet-Soylu
Betül Biçer
Minyeli Apdullah Serisinde Dindar Tipolojinin Sosyolojik Bir Çözümlemesi
Gülsen Çankal
Sosyal Medya Mezarlıkları: Kabir Ziyaretinden Profil Ziyaretine
Betül Babacan Sevim
Türkiye’de Ruh Sağlığı Çalışanlarının Depresyona Bakışı: Bir Sağlık Sosyolojisi
İncelemesi
Hanife Kalkan
Madunluğun Habitus Bağlamında Yeniden Üretimi: Gündelik Ev İşçisi Kadınlar Üzerine
Bir Nitel Araştırma
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Bir Seçkin Tipolojisi Devlet-Soylu

Mehmet Rauf Nacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
mraufun@gmail.com

Türkiye’de seçkinlik, özellikle son iki yüzyılda ve hemen her durumda bir devlet irtibatıyla
mümkündür. Modern zamanlarda, diğer toplumsal kurumlardan nispeten bağımsızlaşan ve diğer
kurumlara oranla etkisi artan, siyaset ve ekonomi gibi toplumsal istikameti belirleyici iki ana kurum
başta gelmek üzere, neredeyse her sahanın seçkinleri bir şekilde devletle ilişkilidirler. Bu bakımdan
Türkiye’nin toplumsal tabakalaşmasını anlamak noktasında, seçkinlerin konumlandığı başlıca kurum
olan devlet mekanizmasında söz sahibi olan faillerin/tiplerin çözümlenmesi önem arz etmektedir. Bu
çalışmaya mahsus devletlu diyeceğimiz toplumsal seçkin tipini; devletin mücessem hali, yüksek, önemli
ve sınırlı sayıdaki devlet makamlarını işgal eden bir profil olarak tarif edeceğiz. Devletlunun soyundan
gelen veya kan bağı yahut evlilik münasebetiyle devletlunun yakını olan tipi ise devlet-soylu olarak
tesmiye edeceğiz. Bu çalışmada esas savımız; devlet-soylunun çeşitli toplumsal alanlarda devletlu
yakını olması, bu yakınlığın sağladığı eğitim imkanları veya sosyal ilişki ağları sebebiyle konum sahibi
olduğu, statü elde etmesinin kolayca gerçekleştiğidir. Eğitim ve ilişkiler bir yeniden üretim
mekanizmasına dönüşerek, devlet-soylunun çeşitli alanlarda sürekliliğini ve etkinliğini temin etmiştir.
Devlet-soylu seçkinler arasında farklı odakları birbirine bağlayan bir işlevi de hâizdir. Bu sebeple
Türkiye’de toplumsal yapı araştırmalarında, sınıf ve kurumlara nispeten ihmal edildiğini
düşündüğümüz, toplumsal tipler ve zümreler içinde devlet-soylunun rolüne dikkat çekmeye çalışacağız.
Yapısal analizlerin, devletin toplumsal hayattaki belirleyici etkisinin yanı sıra devlet-soylu gibi seçkin
tiplerinin mevcudiyetinin farkındalığı ile derinleştirilmesi gerektiğini savunacağız. Bir başlangıç
çalışması olması hasebiyle teorik çerçevede ve bir deneme mahiyetinde kalacak olan metin, Bourdieu
lügatçesinin alan, sermaye, habitus, yeniden üretim gibi kavramları ile işlenmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Seçkinlik, Statü, Sermaye, Alan, Habitus, Devlet-Soylu.
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Minyeli Apdullah Serisinde Dindar Tipolojinin Sosyolojik Bir Çözümlemesi

Betül Biçer
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
n26btl@gmail.com

Yedinci sanat olarak kabul edilen sinema diğer sanat dalları gibi içinde bulunduğu toplumda yaşanan
siyasi, ekonomik ve sosyal değişimlerden etkilenmiştir. Sinemanın özellikle savaşlarda bir propaganda
aracı olarak kullanılması, politikadan ve içinde bulunduğu rejimin etkilerinden bağımsız
olamayacağının ilk işaretlerini vermiştir. Ancak sinema yalnızca mevcut rejimin diline değil, muhalif
bir dile de sahip olabilir. Bu bakımdan sosyolojik açıdan değerlendirilmeyi bekleyen bir alandır.
Çalışmamızın konusunu Türk sinemasında farklı bir eğilim olarak ortaya çıkan Milli Sinema
oluşturmaktadır. 1960’ların ortalarından itibaren sinemada Marksist-sol düşünceye karşı yerli bir
söylem geliştirmek amacıyla hareket eden ilk isim yönetmen Halit Refiğ’dir. Benzer kaygılarla sinema
düşüncesini geliştiren ve 1970 yılında ilk sinema filmi Birleşen Yollar’ı çeken isim Yücel Çakmaklı’dır.
Yücel Çakmaklı milli ve manevi değerleri, Anadolu halkının gerçeklerini sinema yoluyla ortaya koyma
söylemi ile sinema serüvenine başlamıştır. Çakmaklı 1989 ve 1990 yıllarında Minyeli Abdullah-1 ve
Minyeli Abdullah-2 filmlerini çekmiştir. Her iki filmi Çakmaklı’nın filmografisi üzerinden analize tâbi
tuttuğumuzda Minyeli Abdullah karakterinin tipolojik özelliklerinin Çakmaklı filmlerine hâkim olan
imajın devamı niteliğinde olduğu görülmektedir. Karakter, dindar-önder tiplemesinde bireysel değişim
dışında siyasi, ekonomik, sosyal bir değişim talebinden uzak konumlandırılmıştır. Çalışmamızda
yöntem olarak eleştirel söylem analizi kullanılarak filmler detaylı olarak incelenmiş, yönetmenin
dindar-önder tiplemesindeki unsurlar Minyeli Apdullah karakteri üzerinden analiz edilmiştir. Çakmaklı,
milli ve yerli söylemini semboller ve folklorik unsurlar üzerinden ele alarak rejime dönük herhangi bir
muhalif tutumdan özellikle kaçınmış, sağ muhafazakâr ideolojiyi yeniden üretirken din olgusunu
kültürel bir unsur olarak ele almıştır.
Anahtar Kelimeler: Minyeli Abdullah, Sağ Muhafazakâr İdeoloji, Milli Sinema.
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Sosyal Medya Mezarlıkları: Kabir Ziyaretinden Profil Ziyaretine

Gülsen Çankal
Necmettin Erbakan Üniversitesi
gulsencimen42@hotmail.com

Kabir ziyaretleri kadim dönemlerden günümüze hemen hemen bütün dinlerde, bütün toplumlarda
görülen dini bir ritüeldir. Bu dini ritüel toplumdan topluma, kültürden kültüre farklılıkları bünyesinde
barındırsada esas olarak ölen kimselerin mezarlarını mekansal olarak ziyaret etmek şeklinde
gerçekleşmektedir. Ancak teknolojinin ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak dijital iletişim
platformlarının günümüz dünyasında artan yükselişiyle birlikte kabir ziyaretlerinde de bir değişim ve
dönüşüm gerçekleşmektedir. Belirli günlerde ve zamanlarda belirli bir düzenlilikte tekrar eden kabir
ziyaretlerinin, mekansal bir değişim ile sanal dünyanın içerisine taşındığı görülmektedir. Bu bağlamda
çalışmanın konusu bireylerin hayattayken kullandıkları sosyal medya profillerinin, öldükten sonra diğer
bireyler tarafından ne şekilde ziyaret edildiğidir. Çalışmanın amacı ise modern toplumlarda arka plana
itilen, hatırlanmak istenilmeyen ölüm olgusunun postmodern toplumlarda tekrar görünür hale
gelmesinin nedenlerinin ortaya çıkarılmasıdır. Yapılacak olan bu çalışma nitel araştırma yöntemi
içerisinde yer alan fenomenolojik bakış açısı kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda internet
temelli araçlar (Facebook, Instagram vb.) gibi sosyal medya platformları üzerinden ölmüş kişilerin
sosyal medya profillerini ziyaret eden ve en çok yorumda bulunan 10 sosyal medya kullanıcısı bu
çalışmaya kaynaklık edecektir.
Anahtar Kelimeler: Ölüm, Sosyal Medya, Kabir Ziyareti.
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Türkiye’de Ruh Sağlığı Çalışanlarının Depresyona Bakışı: Bir Sağlık Sosyolojisi
İncelemesi

Betül Babacan Sevim
Marmara Üniversitesi
babacanbetul@gmail.com

Sağlık çalışanlarının psikiyatrik hastalara yaklaşımı üzerine yapılan çalışmalar, medikal antropoloji ve
medikal sosyoloji literatürlerinde önemli bir yekûn tutmaktadır. Türkiye’de bu minvalde yapılan tutum
araştırmalarının ekseriyeti meseleyi damgalanma ve dışlanma gibi kavramlar çerçevesinde ele alırken,
psikiyatrik hastalıkların teşhis ve tedavi pratiklerini tartışmaya açan çalışmalar pek görülmemektedir.
Psikiyatri kurumunun hastalara muamelesi ile teşhis ve tedavi esasları Türkiye’de ve dünyada paralel
bir değişim göstermektedir. Özellikle ruh sağlığı çalışanlarının, ruhsal sorunlar yaşayan insanları hasta
veya sağlıklı olarak tanımlama süreci, normal ve patolojik ayrımını keskinleştirerek bireyler üzerinde
bir biyoiktidar mekanizması üretmektedir. Bu mekanizma bireyleri aşarak tüm toplumu etkilemektedir.
Bu araştırmada, öncelikle Goffman’ın total kurumlara dair eleştirilerinden yola çıkarak modern
psikiyatrik kurumların bir total kurum karakteri ile ortaya çıkışı ve dönemsel değişimlerle bugüne
ulaşması ele alınmıştır. Türkiye’deki yaygın psikiyatrik pratiklerin ve Foucault’nun kavramsallaştırdığı
biyopolitika ve biyoiktidar bağlamları içerisinde ruh sağlığı çalışanlarının (psikiyatristler ve klinik
psikologlar) tutumlarının değerlendirilmesi yapılmıştır. Temel araştırma sorusu ruh sağlığı
çalışanlarının depresyonu nasıl ele aldıkları üzerinedir. Bu kapsamda psikiyatrist ve klinik psikologlar
ile yapılan yarı yapılandırılmış derinlemesine mülakat tekniği ile nitel veri toplanmıştır. 6 psikiyatrist
ve 5 klinik psikolog ile yapılan görüşmelerin kaydı metin analizi yapılarak tartışmaya dahil edilmiştir.
Katılımcılara uygun örnekleme ve kartopu yöntemleriyle ulaşılmıştır. Çalışmanın neticesinde ek olarak
depresyon algısındaki değişimler, uluslararası tanı ve tedavi kitapçıklarının (ICD ve DSM) kabulü ve
kullanımı, doktor hasta etkileşiminin teşhis koymaya etkisi, psikiyatristler ile klinik psikologlar
arasındaki farklılıklar gibi konular hakkında da veri toplanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Sosyolojisi, Teşhis, Depresyon.
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Madunluğun Habitus Bağlamında Yeniden Üretimi: Gündelik Ev İşçisi Kadınlar
Üzerine Bir Nitel Araştırma

Hanife Kalkan
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
kalkanhanife20@gmail.com

Bir tarih yazımı eleştirisi olarak ortaya çıkmış olan Maduniyet Çalışmaları (Subaltern Studies), tarih
yazımının dışında bırakılan sınıfların / kitlelerin de tarihin şekillenişinde aktif rolü oldukları iddiasını
taşımaktadır. Maduniyet Çalışmaları, özellikle sömürgeleştirilmiş toplumların tarih yazımında, o
toplumun elitlerinin ve sömürgeci güçlerin aktör olarak yer almasını elitist bir tarih anlatısı olarak
görmektedir. Bundan dolayı bu ekol, başta sömürgeleştirilmiş toplumlarda madun konumunda olan ve
sesini duyurabileceği imkanlardan yoksun olan kesimleri araştırma konusu etmektedir. Ancak tüm
bunların yanı sıra günümüzde sömürgeleştirilmemiş toplumlarda da madun konumunda olan ve sesini
duyurabileceği araçlardan yoksun olan kesimlerin varlığı söz konusudur. Bu çalışma, Türkiye toplumu
özelinde madun olan kesimin kim olduğunu, nasıl bir maduniyet yaşadığını ve bu maduniyetin nasıl
yeniden üretildiğini ele almaktadır. Madunluğun yeniden üretilmesinde habitusun etkisinin olup
olmadığını irdelemektedir. Bu çalışma aynı zamanda madunluğun tarihsel ve sömürgeleştirilmiş
toplumlara has bir konum olmadığı, içinde bulunduğumuz dönemde de toplumun farklı kesimlerinde
madunluk konumunun gözlemlenebileceği varsayımından hareket etmektedir. Bu sebeple de toplumun
madun kesimlerinden biri olduğu düşünülen gündelik ev işçisi kadınlar çalışmanın öznesi kabul
edilerek, onların tecrübeleri bağlamında madunluğun nasıl yeniden üretildiği tartışılmaktadır.
Çalışmanın öznesi kadın olduğu için de postkolonyal feminizm literatüründe bu konunun nasıl
tartışıldığı araştırılmıştır. Bu aşamada Bourdieu’nün toplumsal eyleme yön veren bir unsur olarak
tanımladığı “habitus” kavramı, madunluğun nasıl yeniden üretildiğini görmek açısından kullanılmıştır.
Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik yöntem esas alınarak yürütülen bu araştırmada, her bir
görüşmecinin deneyimleri, derinlemesine mülakatlardan elde edilen veriler farklı başlıklar altında
temalandırılarak ele alınan konu bağlamında çözümlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Madun, Maduniyet Çalışmaları, Postkolonyal Teori, Postkolonyal Feminizm,
Habitus, Gündelik Ev İşçisi Kadınlar.

7. Oturum
Hukuk Salon I

Oturum Başkanı : Abdulkadir Yıldız 09.30 - 11.00

Zehra Karaarslan
Tanzimat Dönemi Osmanlı İmar Hukuku Gelişimi 1839 Tarihli İlmühaber Metni
Bağlamında
Şeyma Nur Demiray
Eski Yugoslavya Kararı İçin Uluslararası Ceza Mahkemesinin Tadiç Kararı İncelemesi
Enes Cömert
İnsancıl Hukuk Bağlamında Kimyasal Silah Kullanımına İlişkin Uluslararası Hukuk ve
İslam Hukuku Düzenlemelerinin Karşılaştırılması
Hakan Kıyıcı
IUluslararası Güvenlik Sorunsalı Olarak Terörizmle Mücadele Stratejileri
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Tanzimat Dönemi Osmanlı İmar Hukuku Gelişimi 1839 Tarihli İlmühaber Metni
Bağlamında

Zehra Karaarslan
İstanbul Üniversitesi
zehrakaraarslan47@gmail.com

Avrupa odaklı modernleşmenin devlet politikası haline geldiği Tanzimat dönemi, Osmanlı Devleti’nin
toplumsal değerlerini, buna bağlı olarak da siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel yapılarını baştan sona
etkilemiştir.
Bu
değişimin
doğrudan
gözlemlenebildiği önemli
alanlardan
biri şehir
yönetimidir. Geleneksel dönemde İslam şeriatına göre yönetilen şehirler, tarihsel ve coğrafi
konumlarına uygun olarak ve her biri kendisine özgü şekilde gelişmişlerdir. Bu sebeple her şehrin
kendine has bir dokusundan ve buna bağlı olarak seneler içerisinde istikrar kazanmış yönetim
pratiklerinden bahsedebiliriz. O coğrafyada yaşayan insanların gelenek ve ihtiyaçlarına göre kimlik
kazanan şehirlerden biri de İstanbul’dur. İmparatorluğun kalbi olan bu güzide şehir Tanzimat
döneminin yenileşme ve reform hareketlerinin başladığı yerdir. Bir mekanı bütünsel olarak inceleme
ve planlama konusu yapmak, modernite ile birlikte başlayan yeni bir yaklaşımdır. Tanzimat
dönemine kadar imparatorluk sınırlarındaki kentlerde yerleşim mekanının tamamını içerecek
şekilde düzenlemelere rastlanmaz. Tanzimat’la beraber başlayan bütünsel düzenleme eğiliminin ilk
örneklerinden birisi de 1839 tarihli İlmühaber’dir. İstanbul’da III.Selim’den sonra ikinci imar ve
şehirleşme girişimleri II. Mahmut dönemine rastlar. Yeni orduyu düzenlemek için Almanya’dan
getirttiği Von Moltke adlı general, daha sonra padişah tarafından İstanbul’un detaylı bir haritasını
çıkartmakla ve sokak örüntüsünü düzeltecek bir plan yapmakla görevlendirilmiş ancak Moltke’nin
planlarına henüz erişilebilmiş değildir. Osman Nuri Ergin’e göre Divanı Hümayun defterlerinde
İlmühaber adı altında Moltke’nin önerilerinin özeti yer alır. Tanzimat’ın ilan edildiği 1839 yılında
yayımlanan İlmühaber’de Moltke planına göre açılması istenen yolların güzergahları ve genişlikleri ile
yapılar hakkında çeşitli hükümler vardır. Bu çalışmada, Tanzimat’la birlikte başlayan şehircilik ve imar
hukuku gelişimi İstanbul özelinde, şehrin o dönemdeki fiziki ve sosyal yapısının Batı etkisindeki
değişimi üzerinden incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: İmar Hukuku, Tanzimat, Şehirleşme, Moltke Planı, Modernleşme.
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Eski Yugoslavya Kararı İçin Uluslararası Ceza Mahkemesinin Tadiç Kararı
İncelemesi

Şeyma Nur Demiray
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
seymademiraygop@gmail.com

Dünya tarihi birçok savaşa ev sahipliği yapmıştır. Bu savaşlar ölüme, yıkıma ve hatırlanmaması
gereken olaylara neden olmuşlardır. Devletler, I. ve II. Dünya Savaşı'nın yıkımlarını tamir etmeye
çalışırken bir yandan da savaşta mağlup olanları savaş suçlusu olarak cezalandırma yoluna gitmeyi
düşünmüşlerdir. I. Dünya Savaşı'ndan sonra bu düşüncelerini gerçekleştiremeseler de II. Dünya
Savaşı'ndan sonra oluşturulan uluslararası ceza mahkemeleri ile savaş suçluları yargılanabilmiştir. Bu
mahkemelerin ilki, Birleşmiş Milletlerin kurmuş olduğu Nürenberg Uluslararası Askeri Mahkemesidir.
Ardından Tokyo Uluslararası Uzak Doğu Askeri Mahkemesi kurulmuştur. Bu mahkemenin
kurulmasından tam 48 yıl sonra ise Eski Yugoslavya için Uluslararası Ceza Mahkemesi BM tarafından
kurulan ilk askeri olmayan uluslararası ceza mahkemesi olma özelliğini göstermektedir. Soğuk Savaşın
bitmesi ile beraber dağılma sürecine giren SSCB'nin ardından Yugoslavya Federal Sosyalist
Cumhuriyeti de kendini bunun etkilerinden koruyamamıştır. 25 Ocak 1991 tarihinde Hırvatistan ve
Slovenya'nın Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. 3 Mart 1992 tarihine
gelindiğinde ise Bosna- Hersek yapılan referandum sonucunda bağımsızlığını ilan etmiştir. BosnaHersek'e bağımsızlık, göçler, ölümler, yıkımlar getirmiştir. Birleşmiş Milletler yaşanan bu olaylar
sonucunda, BM Şartı’nın VII. Bölümüne dayanarak 827 sayılı Karar ile 1991 yılından beri Eski
Yugoslavya Bölgesinde İşlenen Milletlerarası İnsancıl Hukukun Ciddi İhlallerinden Dolayı Sorumlu
Olan Kişilerin Yargılanması İçin Milletlerarası Mahkeme’nin kurulmasına karar vermiştir.
Çalışmamızda bahsedeceğimiz karar Dusko Tadiç, Eski Yugoslavya için Uluslararası Ceza Mahkemesi
tarafından suçlanan ve yargılanan ilk kişidir. Bu kararı seçmemizin nedeni ise uluslararası ceza
hukukunun ve bazı yönlerinin gelişmesine yaptığı katkılar nedeniyledir. Karar sonucunda özellikle,
Eski Yugoslavya’daki çatışmaların hem uluslararası hem de uluslararası nitelikte olduğunu belirtmiş ve
bugün de hala başvurulan iç silahlı çatışma tanımını yapmıştır.
Anahtar Kelimeler: Eski Yugoslavya, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Silahlı Çatışma, İç Silahlı
Çatışma, Birleşmiş Milletler.
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İnsancıl Hukuk Bağlamında Kimyasal Silah Kullanımına İlişkin Uluslararası Hukuk
ve İslam Hukuku Düzenlemelerinin Karşılaştırılması

Enes Cömert
İbn Haldun Üniversitesi
enes.comert@ibnhaldun.edu.tr

Silahlı çatışmalar insanlık tarihi boyunca insanların; canlarına, beden bütünlüklerine ve mallarına
yönelik temel hakları ihlal etmiş ve toplumların kaderine yön vermiştir. Asırlardır gelişen silah
teknolojileri son birkaç yüzyılda silahlanma yarışını beraberinde getirmiş ve bu yarış kitle imha
silahlarının keşfi ile yeni bir boyut kazanmış, çözülmesi güç bir hal almıştır. Kimyasal silahlar bu
bağlamda kullanıldıklarında hedef gözetmeksizin ağır kayıplara neden olan ve milyonların ölümüne,
kalıcı bedensel hasarına, çevre hasarlarına ve kalıtsal zararlara yol açan silahlardır. 17. yy’dan bu yana
gelişmeye devam eden kimyasal silahlara ilişkin milletlerarası hukuk bağlamında birçok ikili veya çok
taraflı uluslararası anlaşma akdedilmiş ve bunlara bağlı iç hukuk regülasyonları yapılmıştır. Silahlı
çatışma hukuku kapsamında bu temel hakları ortadan kaldıran fiillerin yıkıcı etkilerini azaltmak yahut
önlemek amacıyla alanın tamamını şamil birçok hukuk çalışması uzun yıllardır yapılagelmektedir.
Bunlara mukabil İslam hukuku bağlamında güncel çalışmaların bu alanları kapsamadığı, mütekaddim
fakih ve hukukçuların görüşlerinin aktarılmasıyla yetinildiği görülmektedir. İslam insancıl hukuku
bağlamında savaşta zaruret hali, meşru savunma gibi şartların getirilmiş olması, günümüz çalışmaları
ile ortak amaçlar ihtiva ettiği, bu doğrultuda ortaya konan hüküm ve görüşlerin mukayeseli olarak ele
alınması gerektiği ve nihai çözüme ulaşılması veya en yakın olanın belirlenmesi için İslam insancıl
hukuku kapsamında da günümüz sorunlarına çözüm aranması ihtiyacı görülmektedir. Çalışmada
öncelikle, insancıl hukuk, silahlı çatışma hukuku gibi alanlara ilişkin kavramlara yer verilecek,
kimyasal silahlara ilişkin uluslararası kaynaklar ele alınacaktır. 1925 Cenevre ve 1993 Tarihli Kimyasal
Silahlar Sözleşmesi esasında gelişen hukuk düzenlemeleri ile İslam hukukunda kimyasal madde
kullanımına ilişkin hüküm bildiren kaideler ve İslam hukukçularının bu konudaki görüşleri
karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: İnsancıl Hukuk, Kimyasal Silah, Uluslararası Hukuk, Savaş Hukuku, İslam
Hukuku.
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Uluslararası Güvenlik Sorunsalı Olarak Terörizmle Mücadele Stratejileri

Hakan Kıyıcı
Polis Akademisi
kiyicihakan@yahoo.com

Günümüzde devlet-dışı bir güvenlik sorunu olan terörizm, devlet merkezli yaklaşımlarla çerçevelenen
üç temel perspektifle incelemektedir. 11 Eylül 2001 (9/11) terör saldırılarından sonra ülkelerin sahip
olduğu kapasite kapsamında uygulanan çoğu karşı mücadele stratejilerine yön veren bu perspektifler;
Savaş Modeli, Kriminal ve Toplumsal Sağlık Sorunu yaklaşımlarıdır. Bu üç farklı bakış açısının kendi
içerisinde terörizmle mücadeleye önemli katkıları olmasına rağmen günümüzde dolaylı olarak yeni
güvenlik sorunsallarını beslediği ve onların küresel ölçekte yaygınlık kazanmasını kolaylaştırdığı
görülmektedir. Bu tehditlerden ilki aşırı sağ terörizminin küresel bir boyuta ulaşmasında, devletlerin
mücadele isteklerinin zayıf ve etkisiz kalmalarıyla görünürlük kazanmaktadır. Özellikle ana yurt
güvenliği konusunda son günlerde aşırı sağ grupların şiddet potansiyellerini artırmalarında mevcut
perspektiflerin sadece fundamentalist gruplara odaklanmaları kolaylaştırıcı bir rol
oynamıştır. Karşılaşılan diğer güvenlik tehdidi ise uygulanmaya konulan perspektiflerin son yıllarda
fundamentalist grupların sahip olduğu aşırı tutum ve davranışlar için meşru bir zemin sağlamasıdır.
Terör örgütleriyle mücadele kapsamında toplumsal tabana hâkim olan değer yargılarını görmezden
gelebilen bu perspektifler, şiddet içeren anlatı ve söylemlerim daha hızlı bir şekilde karşılık bulmasına
neden olabilmektedir. Bu durum terörizmin gün geçtikçe iç savaş ve çatışma bölgeleri dışında da
görülmesini artırmaktadır. Bu bağlamda ilgili sorunsalları mevcut yaklaşımlardan farklı olarak ele
alabilmek ve Türkçe literatüre de katkı sunabilmek için eleştirel terörizm teorisi kullanılmaktadır. Bu
sayede devletlerin uygulamaya çalıştıkları temel terörizmle mücadele stratejilerinin yeni güvenlik
sorunsallarına olan etkileri de sistematik bir şekilde analiz edilebilecektir.
Anahtar Kelimeler: Terörizm, Terörizmle Mücadele, Savaş Modeli Yaklaşımı, Kriminal Yaklaşım,
Toplumsal Sağlık Sorunu Yaklaşımı.

8. Oturum
Sanat Salon II

Oturum Başkanı : Ahmet Çaycı 09.30 - 11.00

Gamze Sönmez
Walter Benjamin’in ve Theodor Adorno’nun Kültürel Üretim ve Estetik Hakkındaki
Görüşlerine Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım
Didem Meriç Karpuz
Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesinde Ejder’in Serüveni
Zahid Çelebi
Hat Sanatında Celî Levhaların Meydana Getirilme Süreci
Muhammet Enes Akdağ
Yaratıcı Emeğin Veçheleri: 2011-2021 Yılları Arasında Türk Film Endüstrisinde Çalışan/
Çalıştırılan Çocuklar
Betül Çorak
Sultan Cihangir Dönemi Gülşen Albümü Bezemelerinin Değerlendirilmesi
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Walter Benjamin’in ve Theodor Adorno’nun Kültürel Üretim ve Estetik Hakkındaki
Görüşlerine Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım

Gamze Sönmez
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
gamze.sonmez1@hotmail.com

Frankfurt Okulu içerisinde bulunan Theodor Adorno ve Walter Benjamin, kitle kültürü içerisinde
üretilen sanat eserinin mahiyetine dair analizlerini Marksist estetik bir zaviyeden çözümlemişlerdir.
Aydınlanama sürecinin getirdiği değişimle kitle kültürü içerisinde, seri üretimin ürünü haline gelen
sanat eserinin doğası hakkında Adorno ve Benjamin birbirlerinde farklı görüşler sunmuşlardır.
Sanatın asıl işlevini gerçekleştirebilmesi için toplumdan uzak olması gerektiğini düşünen Adorno,
çağdaş sanat ve edebi anlatılardaki yapay imgelere olan eleştirilerini “Kültür Endüstrisi” metni
bağlamında sunmakta ve sanat nesnesinin kitle kültürü içerisinde ticari bir meta haline gelerek
vasatlaşmasını eleştirmektedir. Bu metinde, kitle kültürü içerisinde üretilen sanat yapıtlarının,
çağdaş anlatıların ve edebi metinlerin sanata hiçbir katkı sağlamayacağı belirtilir çünkü sanat
yapıtının formu ve idesi diyalektik bir çelişki barındırmaktadır. Bu sebeple Adorno’ya göre sanat,
izleyicisine ve okuyucusuna geçici bir katharsisten başka bir şey sağlamamaktadır. Walter Benjamin
ise kitle kültür içerisinde sanat eserinin aurasını kaybetmesiyle angaje bir sanatın oluşabileceğini
düşünmektedir. Benjamin, konuyla ilgili fikirlerini “Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği
Çağda Sanat Yapıtı” isimli makalesinde ele almıştır. Benjamin bu makalede, teknik araçları yeni bir
algılamanın ve görme biçiminin aracı olarak görmekte ve sanatın teknoloji ile yeniden üretilip
politikleşmesini olumlamaktadır. Bu bağlamda, Benjamin’in kültürel üretim hakkındaki görüşleri
“devrimci sanat” ve “propaganda” kavramı çerçevesinde ele alınacaktır. Bu çalışmada, aynı ekolün
bir parçası olmalarına rağmen kültürel üretim ve estetik hakkında farklı düşüncelere sahip olan iki
düşünürün görüşlerindeki devamlılıklar ve kırılmalar karşılaştırmalı olarak farklı perspektiflerden
değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kültür Endüstrisi, Kült Sanat, Meta, Aura, Yeniden Üretim.
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Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesinde Ejder'in Serüveni

Didem Meriç Karpuz
Karabük Üniversitesi
didemmerickarpuz@gmail.com

Orta Asya bozkırlarının göçebe topluluklarında görülen hayvan üslubunun Türk-İslam süsleme
sanatlarına yansıdığı görülmektedir. Süsleme programında figüratif süsleme unsuru olarak karşılaşılan
hayvan üslubunda; uygulanılan malzeme, yapım tekniği ve süsleme tekniği farklılıklar göstermekle
birlikte bu üslupta görülen unsurlara yüklenen anlamlar da kültürel çeşitlilik arz etmektedir. Hayvan
üslubu içinde siren, simurg, çift başlı kartal, grifon, kentaur gibi fantastik karakterli unsurların yanında
ejder de bulunmaktadır. Farklı kültürlerin mitolojilerine konu olan fantastik karakterli ejdere yüzyıllar
boyunca çok çeşitli anlamlar yüklenmiştir. Ejderin sembolik anlamları incelendiğinde değişik
kültürlerde birbirine zıt anlamlar da içerdiği tespitler arasında yer almaktadır. Dolayısıyla ejder figürüne
yüklenen pek çok anlam sebebiyle araştırılmaya değer bulunmuştur. Ejder figürünün Anadolu sahasında
Selçuklu Çağında mimari eserlere yansıması çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Hayvan üslubunun
doğuşu, görüldüğü kültürler ve özellikleri ejder özelinde ele alınmakta; Anadolu Selçukluları
döneminde ejdere yüklenen anlamlar doğrultusunda dini, askeri ve sivil mimaride süsleme unsuru
olarak görülen ejderin sembolik dünyası, ejderin serüveni derlenen örnek yapılar üzerinden
anlatılmaktadır. Cami, kale, köprü, han ve kervansaraylar ile medrese, darüşşifa, saray, kümbet ve
mezar taşlarında, taş ve alçı malzeme üzerinde karşılaşılan ejder figürü süsleme tekniği ve içerdiği
anlam açısından incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ejder, Semantik, Anlam Bilim, Anadolu Selçuklu Mimarisi, Figüratif Süsleme.

10. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Hat Sanatında Celî Levhaların Meydana Getirilme Süreci

Zahid Çelebi
İstanbul Üniversitesi
zahidcelebi@istanbul.edu.tr

Hat sanatını mekânda görünür kılan, kimi zaman estetik bir öğe, kimi zamansa koruyuculuğuna inanılan
bir metin olarak duvarlarda yer bulan levhalar, özellikle celî yazılarla kendisini göstermiştir. Levhalar,
cam ve çerçeve içerisinde sergilenerek hem okunup seyredilmiş hem de bulundukları mekânlara
görsellik katmışlardır. Celî yazılar, levhaların uzaktan da okunabilmesine imkân tanır. Bir yazının celî
olabilmesi için kalem ağzının genişlemesi gerekir. Böylelikle bütün bir istif irileşir. Sülüs veya talik
yazıya nispetle, celî sülüs, celî talik yazı meydana getirmek oldukça meşakkatli bir iştir. Bu nedenle
celî yazılar tekraren ve baştan yazılmak yerine, kalıbı alınan bir ana nüshadan çoğaltılırlar. Fiziki
sınırlılıklar neticesinde, bir kimsenin kalemi eline alıp yazamayacağı büyüklüklerde olan celî yazılar,
önce küçük ölçüde yazılır daha sonra farklı tekniklerle büyütülür. Günümüzde bilgisayarların getirdiği
dijital imkanlarla bu iş nispeten kolay halledilirken, geçmişten beri kullanılan yöntem kareleme
yöntemidir. Bunun için, yazı karelere ayrılır ve daha büyük karelerin olduğu başka bir kâğıt üzerine
nakledilir. Ardından harflerin içleri mürekkep ile doldurulur ve tashihi yapılır. Böylelikle küçük bir
yazının celîsi meydana gelir. Elde edilen celî yazının bütün harf ve işaretlerin kenarlarından iğnelenmek
suretiyle yazının kalıbı alınmış olur. Bu istif kalıbın başka bir yerde kullanılması için deliklerinin
üzerinden, zeminin rengine göre tebeşir ya da kömür tozlu bez dolaştırılır. Yazının taslağı yeni zemine
aktarıldıktan sonra geriye kalan mürekkeple doldurup son tashihini yapmaktır. Bu tebliğde bir celî hat
levhasının meydana getirilme aşamaları ele alınmaktadır. Yüzyıllardır kullanılan kadim yöntemler,
günümüz ve geçmiş hattatların çalışmaları üzerinden izlenecek, bununla birlikte kullanımı günümüzde
giderek artan dijital imkanların ve yeni malzemelerin yarar ve zararları ortaya konacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hat Sanatı, Celî, Levha, İstif.

10. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Yaratıcı Emeğin Veçheleri: 2011-2021 Yılları Arasında Türk Film Endüstrisinde
Çalışan/Çalıştırılan Çocuklar

Muhammet Enes Akdağ
Galatasaray Üniversitesi
muhammetenes.akdag@ogr.gsu.edu.tr

Son yıllarda; reklam/dizi/sinema film, müzik, e-spor gibi yaratıcı endüstrilerde çalışan/çalıştırılan
çocuk miktarının büyük bir ivmeyle arttığı gözlemlenmektedir. Fakat yaratıcı endüstrilerin doğası
gereği; izleyici/dinleyici/kullanıcı söz konusu meslek gruplarında çalışan/çalıştırılmakta olan
çocukların üretim süreçlerindeki emeğine tanık olamamaktadır. Bu durum; kamuoyu nezdinde yaratıcı
endüstrilerdeki çocuk emeğinin bir sorun olarak algılanamayıp, hukuki, sosyo-ekonomik ve psikopedagojik düzlemlerde tartışılmasının önüne geçmektedir. Bu araştırmanın öncelikli amacı; film
endüstrisindeki çocuk emeğini, Immanuel Kant’ın sanat ve emek arasındaki ayrımından David
Hesmondhalgh’ın ve Sarah Baker’ın yaratıcı emek kavramına dek uzanan geniş bir kuramsal çerçevede
tartışabilmek ve bir nebze olsun görünür kılabilmektir. Bu minvalde; 2011 yılından günümüze film
endüstrisi bünyesinde farklı birimlerde çalışmakta olan toplamda 17 kişi ile yarı-yapılandırılmış
formatta görüşmeler düzenlenmiştir. Bu görüşmelerden elde edilen bulgular hukuki, sosyo-ekonomik
ve psiko-pedagojik olarak tasnif edilmiş ve mevcut kuramsal altyapının yaratıcı endüstrilerde
çalışan/çalıştırılan çocuk emeğini tanımlamakta yetersiz olduğu ortaya konulmuştur. Takiben; ortaya
atılan yaratıcı çocuk emeği kavramı temel itibariyle üç ana tartışma ekseni önermiştir. Birincil olarak;
oyun/sanat ve emek/iş arasındaki sınırların erimesine paralel olarak çocuk oyuncuların kimlik bunalımı
içerise düşmesi. İkincil olarak; her ne kadar görünür olamasa da çocuk oyuncuların, çoğunlukla aile
üyelerinin heveslerinin bir yansıması olarak film endüstrisinde çalışmaya başlaması ve ailelerinin temel
gelir kaynağı konumuna doğru evrilmesi. Nihai olarak; yaratıcı endüstrilerdeki çocuk emeğine ilişkin
yasal düzenlemelerin eksikliğine paralel olarak çocuk oyuncuların sömürüye açık hedef haline
gelmeleridir.
Anahtar Kelimeler: Film Endüstrisi, Çocuk Oyuncular, Gayri-Maddi Emek, Duygulanımsal Emek,
Yaratıcı Emek, Yaratıcı Çocuk Emeği.
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Sultan Cihangir Dönemi Gülşen Albümü Bezemelerinin Değerlendirilmesi

Betül Çorak
Marmara Üniversitesi
betulcorak@gmail.com

1526 yılında Hindistan’da hüküm süren bir türk devleti olan Babürlüler, üç büyük islam devletinden
biridir. IV. İmparatoru olan Cihangir Şah, asıl adı Ebü’l-Muzaffer Nûreddîn Muhammed Cihângîr b.
Ekber olan Sultan Cihangir 1569 yılında dünyaya gelmiş, 1605-1627 yılları arasında Babürlü
Devleti’ne hükmetmiştir. Cihangir de kendinden önceki pek çok hükümdar gibi sanata önem veren ve
destekleyen bir sultan olmuştur. Döneminde Babür sanatını yüksek bir zenginliğe ve zarafete ulaştırarak
altın çağını yaşatmıştır. Kitap sanatları içinde minyatüre ayrı bir önem vermiş ve gelişimini
desteklemiştir. Pek çok sanatkârı sarayında himayesi altına almıştır. Özelikle bu himayeden faydalanan
Farsî sanatkârlar sayıca çok fazladır. Böylelikle saltanatı esnasında imparator tarafından saray
atölyesinde görev verilen Farsî sanatkârlar geleneklerini Babür atölyelerine taşımışlardır. Babürlü sanat
üslubunun oluşumunda Fars ve Hint etkilerinin olduğu göz ardı edilemeyecek seviyededir. Bu
sanatkârlardan biri olan Faruk Bey, Sultan Cihangir tarafından ödüllendirilerek yaşadığı çağda rakipsiz
olarak nitelendirilmekte ve çok beğenilmektedir. Saray nakkaşhanesinde çalışan bir sanatkâr olan Faruk
Bey, babası Ekber Şah ile de çalıştığı bilinmektedir. İmparator Cihangir için hazırlanan ve günümüzde
bilinen en önemli eserler arasında bulunan Tahran’daki Gülistan Sarayı Kütüphanesi’ndeki Gülşen
Albümüdür. Babür, Farsi, Deccani, Türk, Avrupalı sanatçıların resim, çizim, hat ve gravürlerinden
oluşan görkemli bir albümdür. Albümdeki bezemeler Cihangir dönemine ait olup Babür döneminden
günümüze gelen sanatsal içerikli en önemli eserlerdendir. Albümde birçok sanatkâr çalışmış olsa da
Freer Art Gallery’de bulunan Faruk Bey’e atfedilen murakkalar ele alınacaktır. Babür üslubuna dair bir
değerlendirmede bulunup, bezemede kullanılan hayvan ve figür sembolizmleri, Farsî ve Batı
etkileşimleri üzerinden bir inceleme sunulacaktır. Eserde kullanılan tezyînatın özellikleri çizimler
üzerinde gösterilecektir.
Anahtar Kelimeler: Babür, Bezeme, Cihangir, Gülşen Albümü, Murakka.

9. Oturum
Tarih Salon III

Oturum Başkanı : Kemal Özcan 09.30 - 11.00

Şeyma Deniz
Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi’nde Önemli Bir İlim Adamı: Molla Yegân
Samet Sazak
Mehmed Namık Paşa’nın Londra Sefâreti ve Sefâretnâmesi (1832-1833)
Tutku Akın
Osmanlı Aşiret Mektebi
İmam Bal
Emevî Halifelerinin Dînî ve Tabiî İlimlere Olan Yaklaşımı Üzerine Genel Bir Bakış
Büşra Yıldırım
Sadaret Mektubî Kalemi Mühimme Odası
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Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi’nde Önemli Bir İlim Adamı: Molla Yegân

Şeyma Deniz
Bursa Uludağ Üniversitesi
seymadeniz0026@gmail.com

Molla Yegân, XIV. yüzyılda saray erkânı, ilmiye ricali ve halk nezdinde önemli mevkilerde yer alan,
hem yaşadığı dönemdeki ilmî zenginliklerden beslenen hem de ilim ve kültür tarihimizde derin izler
bırakan son derece önemli bir şahsiyettir. Meşihat makamı da dahil çok önemli görevler ifa eden Molla
Yegân, ilim adamlarının tespiti ve ülkeye kazandırılmasında da görev almıştır. Yapılan araştırmalarda
Molla Yegân hakkında sınırlı sayıda çalışma olduğu ve bu çalışmaların da sıhhat açısından çelişkili
bilgiler ihtiva ettiği tespit edilmiştir. Literatür taraması ve betimsel analiz yöntemlerine dayanan bu
araştırma; arşiv belgeleri ve biyografi eserleri gibi Osmanlı dönemi klasik kaynaklarını referans alarak
Molla Yegân hakkındaki ikincil kaynaklarda yer alan çelişkili bilgileri ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Bunun yanı sıra çalışmada Molla Yegân’ın hayatı, ilmî faaliyetleri, kültür tarihimizde önemli bir yere
sahip olan vakıfları, etkilendiği ve etkilediği isimler incelenecektir. Gerek kendisi hakkında yapılan
çalışmaların azlığı gerekse bu çalışmalarda yer alan bilgilerin sıhhat bakımından yeterince güvenilir
olmayışı, Molla Yegân’nın mirasının tarihin tozlu sayfalarında unutulup gitmesine, özellikle de
günümüzde kendisininin yeterince tanınmamasına yol açtığı düşünülmektedir. Bu müstakil çalışma,
örnek şahsiyet Molla Yegân’ın hatırlanmasına, genç kuşaklarca tanınıp örnek alınmasına ve yüzyıllardır
hak ettiği değeri günümüzde de görmesine mutevazı bir katkı sunacağı düşünüldüğünden önemli
bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Molla Yegân, Meşihat, Ulemâ, Medrese, Osmanlı.
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Mehmed Namık Paşa’nın Londra Sefâreti ve Sefâretnâmesi (1832-1833)

Samet Sazak
Marmara Üniversitesi
sametsazak33@gmail.com

Namık Paşa (1804-1892) XIX. yüzyıl Osmanlı Devleti bürokrasisinde siyasi, idari ve askeri mühim
görevlerle yer edinen en önemli kişilerden biridir. Dîvân-ı Hümâyun hocalarından Halil Ramiz
Efendi’nin oğlu olması hasebiyle küçük yaşta eğitime başlayan Mehmed Namık 1821’de oluşturulan
Tercüme Odası’nda aldığı yabancı lisan eğitimiyle öne çıkmıştır. Namık Efendi, II. Mahmut’un askeri
ıslahatları için Fransızca ve İngilizceden Türkçe’ye yapmış olduğu başarılı çevirileri ile ilmiyeden
askeriyeye Sultan’ın emriyle 1827 yılında Alay Emini olarak geçiş yapmıştır. Uzun hayatı boyunca
sadakatle birçok askeri ve idari görev yapan Namık Paşa Devleti Aliyye’nin tüm coğrafyasında
sefirlikler, valilikler, nâzırlıklar ve ordu müşirlikleri olmak üzere birçok önemli görevi
yapmıştır. Namık Paşa, Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’nın isyanı sebebiyle Osmanlı lehine destek
sağlamak amacıyla 1832-1835 yılları arasında Londra’ya ilki ‘muvakkat’ ikincisi ‘mukim’ olmak
üzere iki elçilik göreviyle tayin edilmiştir. İlk elçiliği sonrası Londra takrirleri adıyla bilinen
sefâretnâmesi ikinci elçiliği sonrası ise seyahatnamesi mevcuttur. Namık Paşa’nın bu iki eseri
zamanla birbirinin yerine geçmiş ve karıştırılmıştır. İncelemelerimiz sonucunda Londra
takrirleri/sefâretnâmesi İstanbul Atatürk Kitaplığı’nda Londra seyahatnamesi ise İstanbul Nadir
Eserleri Kütüphanesi’nde bulunmuştur. Bu bildirinin konusu Namık Paşa’nın Londra elçiliği sonrası
oluşturulan yazma halinde bulunan Londra takrirleri adlı eserinin dönemin siyasi olayları ışığında
detaylı incelenmesidir. Londra sefâretnâmesi yaklaşık bir buçuk yıl süren görevi boyunca Paşa'nın
yabancı devlet adamları ve kralları ile görüşmelerini ve siyasi raporlarını ihtiva etmektedir. Paşa
hakkında şimdiye kadar biyografik çalışmalar yapılsa da Londra sefâretnâmesi tahlil edilerek tam
anlamıyla gün yüzüne çıkarılmamıştır. Sefâretnâmede yer alan altmış civarı raporun değerlendirilmesi
ve birincil kaynak olarak öneme haiz rapor olan bu sefâretnâmenin tanıtılması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Mehmed Namık Paşa, Londra, Takrir, Sefâretnâme,
Seyahatname.
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Osmanlı Aşiret Mektebi

Tutku Akın
Boğaziçi Üniversitesi
tutkuakin95@gmail.com

Aşiret Mektebi 1892 yılında II. Abdülhamid`in emri ile önde gelen Arap aşireti çocuklarının eğitimi
için kurulmuştur. Beş yıllık bir eğitim programına sahip yatılı olan bu okula 12-16 yaş arası aşiret
çocukları kabul edilmiştir. İlk iki sene İstanbul Kabataş’ta bugünkü Kabataş Meslek Lisesi`nin
bulunduğu binada faaliyet gösteren okul, 1894 yılında Beşiktaş`ta bulunan Esma Sultan Yalısı`na
taşınarak kapanış yılı olan 1907`ye kadar burada eğitim-öğretime devam etmiştir. Önde gelen aşiret
çocuklarını birer Osmanlı yöneticisi olarak yetiştirip merkezi idareye dahil etmeyi amaçlayan Aşiret
Mektebi, ortaokul ve lise düzeyindeki derslerin bir arada verildiği bir müfredata sahipti. Bu yazının
amacı, İstanbul`a oldukça uzak vilayetlerden ilk kez gelmiş olan aşiret çocuklarının çeşitli disiplin ve
kontrol mekanizmaları ile şekillendirilen okul ortamına uyum sağlama yolunda yaşadığı sorunlara,
farklı bir sosyal ve kültürel yapıdan gelen bu çocukların İstanbul`daki gündelik hayat problemlerine ve
deneyimlerine odaklanarak Aşiret Mektebi`ni salt bir eğitim kurumu olmaktan öte çeşitli öğrenci
yaşanmışlıklarının bulunduğu sosyal bir mekân olarak ele almaktır. Osmanlı eğitim tarihi literatüründe
Aşiret Mektebi, merkezi yönetimin güçlü aşiretler üzerinde eğitim vasıtasıyla denetim ve gözetimini
arttırma, aşiret çocuklarını eğiterek Osmanlı idari yapısına entegre etme ve II. Abdülhamid`e
bağlılıklarını sağlama yolunda okulu bir sosyal mühendislik projesi olarak tanımlayan mekanik bir
yaklaşım içinde ele alınır. Aşiret Mektebi öğrencilerinin okuldaki günlük hayat deneyimleri,
problemleri ve okul yönetimi ile ilişkilerinin incelenmesi bakımından Osmanlı eğitim tarihi
literatüründe önemli bir boşluk bulunmaktadır. Bu çalışmam, Osmanlı arşiv belgeleri üzerinden 18921899 yılları arasındaki örnek olaylar üzerinden okuldaki öğrenci yaşamına, aşiret çocuklarının okula
uyum sağlayabilme yolunda yaşadığı zorluklara ve öğrencilerin okul yöneticileri ile ilişkilerine
odaklanacaktır.
Anahtar Kelimeler: II. Abdülhamid, Osmanlı Eğitim, Abdülhamid Dönemi Eğitim.
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Emevî Halifelerinin Dînî ve Tabiî İlimlere Olan Yaklaşımı Üzerine Genel Bir Bakış

İmam Bal
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
imamball@gmail.com

Emevîler iktidarı, İslâm devletinin idaresinde bulunan ve Hulefâ-i Râşidîn (Râşid Halifeler) diye
adlandırılan dönemin ardından hicri 41 yılında, uzun yıllar Şam’da valilik vazifesinde bulunan Muâviye
b. Ebî Süfyân’ın, hilâfet makamına gelmesiyle başlamıştır. Emevîler devri, sahâbe ve tabiîn neslinin
hayatta olduğu dönem olması açısından özellikle dinî ilimlerin temellerinin atıldığı, çeşitli dînî ilim
dallarında ihtisaslaşmanın başladığı bir dönemdir. Emevî halifelerinin dînî ilimlere olan yakın ilgisi ve
âlimlerin ilmî çalışmalarına müdahale etmemeleri ve âlimleri ilmî çalışmalara teşvik etmeleri, özellikle
yeni fethedilen bölgelerde İslâmî ilimlerin çok hızlı yayılmasının önünü açmıştır. İlk defa bu dönemde
devletin en tepesindeki halifenin tavsiyesi ile Hz. Peygamber’in hadîsleri tedvin edilmiştir. Eğitim
kurumları müesseseleşmesini bu dönemde daha da yaygınlaştırmış, pek çok ilim dalının literatürü bu
dönemde oluşturulmuştur. Emevî iktidarının kurucusu ve ilk halifesi olacak Muaviye'nin Şam’da vali
olduğu bir dönemde, Yunanca eserlerin Arapça çevirilerine ilgi uyanmış ve bu ilgi Yunan simyacı
Zosimos'un (d.350-ö.420) bir risâlesinin 38/658 yılında Arapçaya tercümesi yapılmıştır. Emevî
idarecileri, çeşitli din ve ırklara mensup bilim adamlarının ilmî çalışmalarını desteklemişler, “İslâm
Bilim ve Kültürü” nün yaygınlaşması noktasında kendilerinden sonraki döneme büyük katkı
sunmuşlardır. Bu sebepledir ki Emevîler devri, İslâm kültür ve medeniyetinin geniş coğrafyalara
yayılması ve bu sayede çeşitli milletlere sirâyet etmesi açısından önemlidir. Hiç kuşkusuz bunun altında
yatan en önemli faktörde bu devletin idaresinde olan halifelerinin ilimlere olan pozitif yaklaşımıdır.
Anahtar Kelimeler: Emevîler, Dînî İlimler, Tabiî İlimler, Tercüme Hareketleri, Tedvin Dönemi.
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Sadaret Mektubî Kalemi Mühimme Odası

Büşra Yıldırım
İstanbul Üniversitesi
busrasaika@gmail.com

Osmanlı merkez teşkilatının en önemli kurumu olan Divân-ı Hümâyun’un önemi azalınca devlet işleri
Bâb-ı Âsafî ya da Paşa Kapısı’nda görülmüştür. Osmanlı yönetim merkezi sonraları Bâbıâli olarak ifade
edilmeye başlanmış ve öyle yaygınlık kazanmıştır. Bâbıâli’nin önem kazanmasıyla birlikte Bâb-ı Âsafî
görevlileri defterleri ve kayıtlarıyla Bâbıâli’ye nakledilmiştir. Nezaretlerin kurulmasıyla da Sadaret’in
iş yükü artmış dolayısıyla Sadaret Mektubî Kalemi’nde yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur.
İlerleyen süreçte Sadaret Mektubî Kalemi yeniden teşkilatlandırılarak kalem, şubelere ayrılmış, bu
düzenlemeyle Sadaret Mektubî Kalemi Mühimme Odası kurulmuştur. Bu çalışmada Tanzimat Dönemi
reformları kapsamında Osmanlı merkez teşkilatı ve merkez bürokrasisinde yaşanan değişimlerin
Sadaret Mektubî kaleminin teşkilat yapısına ve muamelatına yansıması incelenmiştir. Bu çerçevede
Sadaret Mektubî Kalemi’nde oluşturulan Mühimme Odası’nın kuruluşu, personeli ile burada üretilen
evraklar hakkında bilgi verilmiştir. Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan belgeler ve bu alanda
yapılan önceki çalışmalardan faydalanılarak Mektubî memuriyetinin zamanla kalem haline gelmesi
kronolojik bir şekilde izah edilmiştir. Sadaret Mektubî Kalemi Mühimme Odası belgeleri hicri 1256 –
1331 tarihli olup Sadâret'in bütün nezâret, devâir ve vilayetlerle olan yazışmaları, isyan, deprem, sınır
meselesi, savaş, kıtlık ve iskân gibi mühim konuları içermektedir. Ancak çalışmamız odada üretilen
belgelerin muhtevasından ziyade Mektubî Kalemi’nin bir şubesi durumunda bulunan Mühimme
Odası’nı ve odanın kurulmasına yönelik çıkarılan nizamnameleri, oda kurulduktan sonra personelin
sayısı, maaş durumu, odanın geçirdiği değişimleri ihtiva etmektedir. Ayrıca Sadaret Mektubî Kalemi
Mühimme Odası’nın 1256 yılından önce Osmanlı Devleti’nin teşkilatlanma süreci içinde kurulan diğer
şubeler ile bağlantılarından bahsedilmiş ve ihtisaslaşma sürecinde kalemler (bürolar) arasında yürütülen
işlerin bürokratik yapılanmadaki değişimleri araştırmacıların hizmetine sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sadaret, Mektubî Kalemi, Mühimme Odası, Reform, Bürokrasi.

10. Oturum
Siyaset Salon I

Oturum Başkanı : Süleyman Güder 11:30 – 13:00

Sinem Arslan, Hüseyin Şeyhanlıoğlu
Türkiye ve Tunus’ta İslamî Siyasetin Mukayesesi: Necmettin Erbakan ve Raşid El
Gannuşi Örneği
Büşra İnce
İslam Siyaset Düşüncesinde Pasif Muhalefetin Sivil Toplum Oluşumuna Etkisi: Ebû Cafer
El Mansur Hilafeti Döneminde Ebû Hanîfe’nin Siyasal Duruşi
İmam Hissein Alio
Kınalızâde’deki Muhabbet Merkezli Toplum Tasavvuru ile Marksistlerdeki Devletsizliğe
Geçiş Süreci
Recep Orhan
Türk İslam Sentezi ve Aydınlar Ocağı
Sevda Nur Çevik
Seçim Sistemlerinin Siyasal Hayata Etkileri: 1961 Seçimleri Örneği

10. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Türkiye ve Tunus’ta İslamî Siyasetin Mukayesesi: Necmettin Erbakan ve Raşid El
Gannuşi Örneği

Sinem Arslan 1 & Hüseyin Şeyhanlıoğlu 2
1

İnönü Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
aarslan.sinem@outlook.com
2

Fransız İhtilali’nin mahsulü olarak görülen modern siyasi düşünceler Osmanlı’da da aynı tarihte
görülmeye başlanmış ve Tanzimat Fermanı ile kurumsallaşmıştır. 19.yy’ın ikinci yarısından itibaren
Genç Osmanlılar ile başlayan Batıcılık ve Milliyetçilik akımlarının olumsuz etkisi üzerine, devletin
hakim milletinin dini olan İslamiyet, siyasallaşarak devletin resmi ideolojisi haline gelmiştir. II.
Abdülhamid döneminde (1876-1908) devletin resmi ideolojisi haline gelen Siyasal İslam, Panİslamizm, 1908 yılında iktidardan indirilmiş ve tekrar siyasal bir düşünce olarak sahaya dönmesi ancak
“Milli Görüş”ün mimarı Necmettin Erbakan’ın Milli Nizam Partisi’ni kurmasıyla (1970) mümkün
olmuştur. Bu çalışmada, aynı tarihlerde siyaset sahnesine çıkan, Türkiye’de Milli Görüş hareketi lideri
Necmettin Erbakan ile Tunus’ta Ennahda hareketi lideri Raşid El Gannuşi’nin, Siyasal İslam
düşünceleri ve tecrübeleri mukayeseli bir biçimde ele alınacaktır. Her iki hareket aynı tarihlerde ortaya
çıkmış olmasına rağmen, Tunus’ta Gannuşi liderliğindeki İslamî siyasetin temsiliyet kazanıp siyasete
dahil olmasının, Türkiye'de Milli Görüş hareketine nazaran daha geç bir döneme rastlamasının tarihsel,
siyasal ve toplumsal nedenleri tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: İslami Hareketler, Milli Görüş, Ennahda, Necmettin Erbakan, Raşid El Gannuşi.
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İslam Siyaset Düşüncesinde Pasif Muhalefetin Sivil Toplum Oluşumuna Etkisi: Ebû
Cafer El Mansur Hilafeti Döneminde Ebû Hanîfe’nin Siyasal Duruşu

Büşra İnce
Marmara Üniversitesi
busraince6@gmail.com

Bu makalede İslam siyasal örgütlenmesinde ortaya çıkan hukuk ekollerinin özerk bir yapılanma
sergilemesi hususundan hareketle, pasif muhalefetin sivil toplum oluşumuna etkisi araştırılmıştır.
Araştırmada Ebû Cafer El Mansur hilafeti döneminde Hanefi fıkıh ekolünün kurucusu Nu’mân bin
Sâbit’in (Ebû Hanîfe) iktidara karşı siyasal duruşu incelenmiştir. Ebu Hanîfe’nin toplumsal huzur
ve gelişime önem vermesi, onu iktidara yönelik -İslami literatürde “bağy” olarak bilinen- isyan
eyleminden uzak tutmuştur. Zira isyan sonucunda ortaya çıkacak hengame toplumu zayıflatacaktır.
Yönetime karşı girişilen aktif isyan hareketlerinden ziyade Ebu Hanîfe’de görülen pasif muhalefetin en
önemli özelliği, Halife Mansur’un ısrarlarına rağmen iktidar kadrolarında resmi görev almaktan uzak
durmaktır. Böylelikle toplumsal yaşam öncelenmiş ve erken İslam siyasasında Ebû Hanîfe’nin iktidar
ile arasındaki bu mesafeden ötürü topluma dönük ve toplum içinden yükselen hukuk ekolü ve bu ekole
mensup bulunan kitle, sivil toplumun nüveleri kabul edilmiştir. Yine Ebu Hanîfe’nin devlet iktidarını
meşru kabul etmemesinden kaynaklı siyasi duruşu, devletin dışında zuhur eden sivil bir eğitim
sisteminin oluşmasını sağlamıştır. İslam toplumlarında muhalefet bahsi batılı literatür ekseninde
çoğunlukla yok sayılmış yahut yalnızca sivil itaatsizlik olarak değerlendirilmiştir. Buradan hareketle,
hukuk ekollerinin özerkliği ve sivil toplum anlayışıyla ilişkisi bir muhalefet formu olarak
değerlendirilmeye alınmamıştır. Oysa Doğu despotizmi söylemleriyle birlikte statik bir yapıya
büründürülen İslam siyasi örgütlenmesi, özü itibariyle ana akım yaklaşımlara intibak etmez. Bu
minvalde araştırmanın amacı, İslam siyasasında muhalefetin patrimonyalizm türü eksenler içinde bir
“yokluk” sosyolojisi olarak değerlendirilmesinin dışında, kavram kargaşasına mahâl vermeden İslam
siyasi örgütlenmesini kendi muhtevası içinde anlamak; sivil toplum ile pasif muhalefet ilişkisini Hanefi
hukuk ekolü ve kurucusu Ebû Hanîfe bağlamında ele almaktır.
Anahtar Kelimeler: Ebu Hanife, Hukukun Özerkliği, İslam Siyaset Düşüncesi, Pasif Muhalefet, Sivil
Toplum.
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Kınalızâde’deki Muhabbet Merkezli Toplum Tasavvuru ile Marksistlerdeki
Devletsizliğe Geçiş Süreci

İmam Hissein Alio
İstanbul Ticaret Üniversitesi
imamhisseinhisseinalio@yahoo.com

Eski Yunan siyaset felsefesinde olduğu gibi İslam düşünce geleneğinde de sosyal bir varlık olarak insan,
ancak ve ancak içinde yaşadığı topluluktaki dayanışma sayesinde olgunluğa ulaşabileceği öne
sürülmektedir. Toplumu oluşturan insanların topluluklar halinde bir arada yaşaması bir fıtrat olarak
görülmüştür. Bununla birlikte bireyler, sahip oldukları farklı arzu ve istekleri, peşine düştükleri farklı
menfaatlerinden dolayı zaman zaman toplumda kargaşa ve kaoslar meydana gelmektedir. İşte olası
muhtemel olan bu kaos ve kargaşa ortamını önlemek adına toplumda bir yönetim olması gerekmektedir.
Bu idare, devlettir. Devlet, söz konusu bu amaca hizmet ederekken kimi zamanlarda kaba güç
kullanarak bazı zamanlarda ise adaleti sağlayarak insanlar arasında bir düzen kurmaya çalışır. Adaletin
yapay yahut sınaî bir özelliğe sahip oluğunu düşünen Kınalızade’ye göre adalet yerine sevgi ve
muhabbete dayalı bir toplum modelini benimsemiş ve bu konuda yeni tezler geliştirmiştir. Ona göre
yapay, sınaî olması hasebiyle Adalet, tabiî olan sevginin tam olarak işler hale geldiği toplumda
bulunamaz. Bu da şu anlama gelmektedir: Adaletin olmadığı yerde devlet yer alamaz, nitekim devletin
asıl amacı adaletin tesisidir. Çalışma, Kınalızade’nin toplum modeli ile Marx’ın ve Lenin’nin
kurguladığı ve devrimler neticesinde kurulacak olan Komünist toplumdaki düzen ile ortak noktaları
olduğunu öne sürmektedir. Nitekim Marksist düşüncesine göre Komünist devrimden sonra kurulacak
olan Proletarya diktatörlüğü devletinin, toplumda yaşanan sosyal, ekonomik vs. gelişmelerin sonucunda
değişime uğrayacak ve zamanla bazı işlevlerini yitirirken kimi fonksiyonları başkalaşacak ki sonunda
“devlet”, devlet olmaktan çıkmış olur. Kınalızâde ise sevginin yerleştiği bir toplumda adaletin
olmayacağı, adaletin de olmadığı yerde devlete gerek kalmayacağı sonucuna varır. Burada her iki
düşüncedeki nihai tez; devletsizliğe geçiş olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Kınalızâde, Muhabbet, Marksizm, Komünizm, Devletsizlik.
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Türk İslam Sentezi ve Aydınlar Ocağı

Recep Orhan
Marmara Üniversitesi
receporhn8@gmail.com

Türk-İslam Sentezi, Türk Siyasal hayatına yeni bir boyut getiren ve sağ görüşün iki farklı düşüncesi
olan Muhafazakarlık ve Türkçülük düşüncesini ortak payda ve çıkarlar doğrultusunda aynı çatıda
birleştirmiştir. Tanzimattan itibaren ortaya çıkan bu düşünce, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından
sonra ise farklı siyasi ittifaklarla gündeme gelmiştir. Türk Siyasi tarihinde özellikle 1970'li yıllardan
sonra yükselen sağ düşüncesi ve devletçi, İslamcı söylemler sonrasında farklı ittifaklar ve koalisyonlar
kurulmuş, siyasi noktada yaşanan bu birliktelik de belirli süre sonra Aydınlar Ocağı öncülüğünde Türk
İslam Sentezinin ideolojik olarak incelenmesine neden olmuştur. Aydınlar Ocağı'nın benimsediği ve
önemli ölçüde desteklediği Türk İslam Sentezi düşüncesi, Türk milliyetçiliğinin İslam'ın benimsediği
toplum ve milli kimlik düşüncesiyle harmanlanarak işlenmiştir. Bu düşünceyle beraber aynı zamanda
sola ve yükselen komünizme karşı bir direnç konumunda olan Türk İslam Sentezi düşüncesi Türk sağını
birlik halinde tutarak güçlendirmeyi hedeflemiştir. Aydınlar Ocağı'nın ideolojik olarak desteklediği bu
birleşim sonrasında Türk İslam sentezi, entelektüel bir hareket olarak Türk siyasetindeki yerini almıştır.
Bu makaledeki amacımız Aydınlar Ocağı'nın desteğiyle büyük bir ivme yakalayan Türk İslam sentezi
düşüncesinin incelenerek Türk siyasetine olan etkisini araştırmak ve Türk İslam sentezini oluşturan
yapıtaşlarını incelemek olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Türkçülük, İslamcılık, Miliyetçilik, Aydınlar Ocağı.

10. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Seçim Sistemlerinin Siyasal Hayata Etkileri: 1961 Seçimleri Örneği

Sevda Nur Çevik
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
sevda.cevik@hbv.edu.tr

En genel tanımıyla seçim sistemleri, seçimlerdeki geçerli oyların seçime katılan siyasal partilere
dağıtılmasında kullanılan teknik usullerdir. Partilerin parlamentoda elde edeceği sandalye sayısı seçim
sistemine göre belirlenir. Ülkeler seçim sistemi belirlerken temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkeleri
doğrultusu üzerinde bir konum alır. Çoğunluk sistemleri temsilde adaleti ön plana çıkarırken, nispi
temsil sistemlerinde yönetimde istikrar ilkesi üzerinde durulur. Doğrultu üzerinde dengeyi sağlamaya
çalışan karma sistemlerde yer almaktadır. Demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan seçimlerde, alınan
oyların sandalyelere dağıtılması seçim sistemine ve uygulama biçimlerine dayanır. Bu sebeple "seçim
sistemi nasıl olmalı" sorusu Türkiye'de de uzun süredir gündemde yerini korumaktadır. Türkiye'de 1961
öncesinde çoğunluk sistemleri uygulanırken, bu tarih itibariyle nispi temsil sistemlerine geçilmiştir.
Nispi temsil sistemlerinin bir uygulama biçimi olan barajlı d'Hondt usulüne göre gerçekleştirilen 1961
seçimleri sonrası Türk siyasal hayatında ilk kez koalisyon hükümetleri kurulmuştur. Bu durum temsilde
adalet ilkesi üzerinde duran nispi temsil sistemleri ve hükümet istikrarı arasındaki ilişkiyi incelemeyi
gerekli kılmaktadır. Nitekim bu çalışmanın amacı 1961 seçimlerini seçim sistemleri üzerinden
değerlendirmek ve 1961-1965 yılları arasında kurulan koalisyon hükümetlerinin sebeplerini
incelemektir.
Anahtar Kelimeler: Seçim, Seçim Sistemi, Türkiye, Koalisyon, Yönetimde İstikrar.

11. Oturum
Sosyoloji Salon II

Oturum Başkanı : Faruk Karaarslan 11:30 – 13:00

Zeynep Aslan
Postmodern Dünyada Dinin Yeni Yüzleri: Bireyselleşen Dindarlık
Mehmet Fatih Asla
Geleneksel “Tecdit”ten Modern “Teceddüt”e: Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi
Bey’in Modern İslam Toplum Tasavvuru “Teceddüt Toplumu
Nesibe Demir
Necip Fazıl Kısakürek’in Hayatı ve Şiirlerinde Kolektif ve Dirençli Umudun İnşası
Mesut Arslan
Sosyal Medya Aracılığıyla Kimliğin Yeniden İnşası ve Sürdürülmesi: Yerel Bir Kimlik
Olarak Trabzonluluk Örneği
Sürgül Yolaçan
Yeni Toplumsal Hareketlerin Sınıf Yapısı ve Baskı Mekanizması: Vegan Hareketi
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Postmodern Dünyada Dinin Yeni Yüzleri: Bireyselleşen Dindarlık

Zeynep Aslan
İstanbul Üniversitesi
zynp.aslan34@gmail.com

Bu çalışma, postmodernizm ve din arasındaki ilişkisellikten doğan postmodern dinin ve niteliklerinin
ne olduğunu ortaya koymaya çalışmaktadır. Amacımız bu temel soru ekseninde postmodernizmin temel
karakteristiğinden hareketle postmodern dini tanımlamaya çalışmak ve bu yapı içinde neşvünema bulan
"bireyselleşen dindarlık" mefhumunu açıklamaktır. Öncelikle dinin geleneksel, ve modern
dönemlerdeki durumu incelenecek, ardından literatür taramasına dayanan bir teorik tartışma yapılarak
postmodern din başlığına dahil edilmeye uygun nitelikli dini ve dinimsi yapılar ele alınacaktır.
Postmodern dinin geleneksel dinden farklı bir konumda ve nitelikte olduğu bu vesileyle nesnel, kesin,
evrensel bir hakikat iddiasından vazgeçilip bireysel yorumların ön plana çıktığı müphem, değişken ve
göreli bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Hakikat kavramı burada derin bir anlam kırılmasına
uğramış ve postmodern evreninde geleneksel dindeki birlik ve süreklilik dağılmıştır. Değişime açık ve
çeşitli kombinasyonlar ile belirlenen bireysel dini yorumlar ve göreceli hakikatler ortaya çıkmıştır. Din
ve dindarlık konusunda yaşanan bu gelişmelerle bireylerin gündelik yaşamlarında var olan din algıları
ve dine dair söylemlerinde de değişme görülmektedir. Postmodern durumun bir yansıması olarak
bireylerde, dini yapı içinde kendi düşünce ve yorumlarını ön plana çıkarma yaklaşımı belirmiştir.
Postmodern mantalitenin kendine has doğasıyla dini alanın içeriğini ve yapısını değiştirerek dinsel
eğilimleri ve dindarlığın biçimlerini etkilediği ve sekülerleşme ile uyumlu görünen “bireyselleşen
dindarlık” fenomeninin muhafazakar bireyler arasında yaygınlaşmaya başladığı gözlemlenmektedir.
Bireylerin dini algılama biçimini, dini değerlere bakış açısını ve onların dindarlığını nasıl etkilediğini
anlamaya yönelik bir yaklaşımı görebilmek açısından çalışmamız literatüre mütevazi bir katkı sunmayı
hedeflemektedir.
Anahtar Kelimeler: Din Sosyolojisi, Postmodernizm, Din, Postmodern Din, Bireyselleşen Dindarlık.
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Geleneksel “Tecdit”ten Modern “Teceddüt”e: Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi
Bey’in Modern İslam Toplum Tasavvuru “Teceddüt Toplumu”

Mehmet Fatih Aslan
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
mehmetfaslan@gmail.com

Sosyolojinin Osmanlı’da neşvünema bulduğu II. Meşrutiyet dönemi, Osmanlı modernleşme sürecinde
geleneksel olanın çözüldüğü ve modern olanın hakimiyet kazandığı son dönemi ifade etmesi
bakımından önemlidir. Klasik ilimlerin yetersizliğine dair tartışmaların açıktan yürütülmesi ve Jön
Türkler başta olmak üzere dönemin aydınları tarafından Batının üstünlük sebebi olarak görülen pozitif
bilimlerin etki alanını arttırması yine bu döneme rastlar. 19. yüzyılın sonlarından itibaren, Osmanlı
içtimai yapısı modernliğin tesirinde Batı’dan mülhem yeni toplum teorileri karşısında değişime
zorlanırken İslam düşünürlerinin ekseriyeti, İslam düşünce geleneği içinden tartışmalara katılır.
Yeninin kadim olanla bağdaştırılmaya çalışıldığı bu dönemde, geleneği savunanların yanında modern
tavır sergileyen Müslüman aydınlar da varlık gösterir. İslam düşünce geleneğinde “zaman içinde
zayıflayan dinle irtibatın güçlendirilmesi” manasında kullanılan “tecdit” kavramı, “dindeki bazı
unsurların çıkarılıp yeni bazı unsurların eklenmesi şeklinde dinin yeniden tanımlanması” manasına
gelen “reform” kavramıyla yer değiştirmeye başlar. Dinde reform fikrinin uzantılarından biri olarak
“teceddüd” kavramı da tıpkı “tecdit” gibi yenileme tazeleme anlamıyla kullanılır ve gelenekten kopuk
modern bir tavrı ifade eder. Dönemin önemli İslamcı aydınlarından Şehbenderzade Filibeli Ahmed
Hilmi Bey, Osmanlı başta olmak üzere İslam toplumlarının bir yenilenmeye ihtiyacı olduğu
düşüncesiyle yeni bir toplumsal muhayyile inşa eder. Klasik ilimlerin yetersizliğini ifade ederek
sosyoloji başta olmak üzere pozitif bilimlerin ışığında yeni bir içtimai hayat ve zihin yapısı oluşturmaya
çalışır. Bu tavır geleneksel “tecdit” işinden farklı olarak modern “teceddüt” kavramıyla ifade
edilmelidir. Bu çalışma Ahmed Hilmi Bey’in modern İslam toplum tasavvurunu “teceddüt toplumu”
olarak kavramlaştırılmayı teklif eder. Çalışmada Ahmed Hilmi Bey’in modern İslam toplum
tasavvurunu nasıl oluşturduğu ve sosyolojiden nasıl faydalandığı teceddüt kavramı etrafında
incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, Tecdit, Teceddüt, Sosyoloji, II. Meşrutiyet.
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Necip Fazıl Kısakürek'in Hayatı ve Şiirlerinde Kolektif ve Dirençli Umudun İnşası

Nesibe Demir
İbn Haldun Üniversitesi
nesibedemir@ibnhaldun.edu.tr

Duygulara merak ve ilgi son yıllarda hem antropolojik hem de sosyolojik olarak artmış olsa da
Türkiye'de bu konuda yapılan çalışmalar oldukça sınırlıdır. Özellikle duyguların İslam ile ilişkisi
neredeyse yok sayılmaktadır. Bu anlamda bu makale, özellikle Büyük Doğu düşüncesi ve dergisi ile
Türkiye'deki İslami/İslamcı hareketin en etkili ve önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen şair
Necip Fazıl Kısakürek'e odaklanmaktadır. Çalışma Kısakürek'in hayatındaki düşünsel ve duygusal
değişimi, bu değişimin onun İslam anlayışı ile olan ilişkisini, bazı şiirlerin ayrıntılı analizini ve
dönemindeki İslami harekete katkısını umut üzerinden analiz eder. Kısakürek'in hayatındaki değişim
birçok duygunun analizine imkan verse de bu çalışma umut ve bu umudun itici gücü olan sevgi ile
sınırlıdır. Bu çalışmada onun hayatını anlattığı O ve Ben otobiyografisi ile tüm şiirlerini topladığı Çile
eserine odaklanılmıştır. Hayatının ve şiirlerinin analizi Kısakürek'in hocası Abdülhakim Arvasi ile
tanışması sonucu, onun sevgisiyle gelen İslami bir amaç ve sorumluluğa sahip olmanın kolektif ve
dirençli bir umut inşa ettiğini ortaya koymaktadır. Makale Türkiye'deki İslami hareketlerde Necip
Fazıl'ın inşa ettiği bu umudun büyük rolünün olduğunu iddia etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Necip Fazıl Kısakürek, Umut, Direnç, İslami Hareket, Türkiye.

10. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Sosyal Medya Aracılığıyla Kimliğin Yeniden İnşası ve Sürdürülmesi: Yerel Bir Kimlik
Olarak Trabzonluluk Örneği

Mesut Arslan
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
arslanmesut@hotmail.com

Türkiye’nin kentleşme serüveninin ana konularından birisi ülke içi göçtür. Türkiye’de 1950’li yıllardan
sonra yoğun bir şekilde köyden kente ve ağırlıklı olarak doğudan batıya göç gerçekleşmiştir. Göç eden
insanlar yaşam biçimlerini ve sahip oldukları kültürel değerlerin bir kısmını göç ettikleri yerlere de
taşımışlardır. Bugün neredeyse ülkenin bütün şehirlerinde ve özellikle sanayi üretiminde görece ileri
diyebileceğimiz büyük şehirlerde, memleketlerinden göç eden Trabzonluların varlığına rastlamak
mümkündür. Bu insanlar, yerel kültürel değerlerine bir şekilde bağlı olmayı sürdürmüş ve gittikleri
şehirlerde kendilerine has bir yaşam tarzı geliştirerek hemşeri birliktelikleri oluşturmuşlardır. İçinde
bulunduğumuz küreselleşme çağı, iletişim teknolojilerinde ortaya çıkan teknolojik gelişmeler bu
birliktelikleri sürdürmek için yeni mecraların doğmasını sağlamıştır. Çağımızın önemli bir fenomeni
haline gelen sosyal medya platformları, insanların cemaatlerin yeni bir formu olarak sanal cemaatler
şeklinde bir araya gelmelerine imkân sağlamaktadır. Bu çalışmanın problemi çeşitli sebeplerle göç
etmek durumunda kalmış Trabzonluların oluşturduğu hemşerilik cemaatinin kimliğini sosyal medya
üzerinden yaptıkları paylaşımlar yoluyla nasıl yeniden inşa ettikleri ve pekiştirdikleridir. Bu doğrultuda
Twitter, Facebook ve İnstagram olmak üzere 3 farklı sosyal medya platformunda, içerikleri itibariyle
gurbetteki Trabzonlulara hitap ettikleri düşünülen sosyal medya hesaplarının Trabzon şehrinin tarihini,
kültürünü ve geleneklerini anlatma biçimleri paylaşımlarda öne çıkan unsurlar üzerinden ele
alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hemşerilik, Cemaat, Kimlik, Sosyal Medya.
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Yeni Toplumsal Hareketlerin Sınıf Yapısı ve Baskı Mekanizması: Vegan Hareketi

Sürgül Yolaçan
Üsküdar Üniversitesi
srglylcn@gmail.com

1960’lı yılların ilk yarısına kadar gerçekleşen toplumsal hareketleri ekonomik veya siyasal alanda hak
talepleri oluşturmaktadır. 1960’lı yılların ikinci yarısından itibaren ekonomik ve siyasi alanın yanında
kültürel alana yönelik talepler de gündeme gelmeye başlamıştır. Yeni sınıflar, gruplar, talepler, konular
ve örgütlenme biçimlerinin oluşturduğu bu toplumsal hareketler yeni toplumsal hareketler olarak
adlandırılmaktadır. Yeni taleplerin ve konuların çeşitli grupları bir araya getirmesi, sınıfın ortadan
kalktığı fikrine neden olsa da sınıf hâlâ varlığını devam ettirmektedir. Dönemin şartları, ortak değerler,
kültür, kimlik, üretim ve tüketim biçimleri yeni bir sınıfı ortaya çıkarmıştır. Kentli, eğitimli, dil bilen,
dünyadaki gelişmeleri takip eden ve teknolojiyi iyi kullanan bu yeni orta sınıf, kendi örgütlenme
biçimini ve eylem alanını yaratmıştır. Kimlik, toplumsal cinsiyet, cinsiyetsizlik, çevre ve iklim
sorunları, hayvan hakları gibi konularda mücadele veren yeni toplumsal hareketlerin birer aktörü haline
gelmiştir. Medya araçlarıyla organize olan yeni hareketler sanal cemaatleri oluşturmuşlardır. Yeni orta
sınıfın oluşturduğu ve sanal cemaat özelliği taşıyan toplumsal hareketlerden biri de Vegan Hareket’tir.
Bu çalışmada sınıf kavramına bakış açıları tartışıldıktan sonra yeni toplumsal hareketlerin biri olan
Vegan hareketin sınıf dinamiğine, örgütlenme biçimine ve baskı mekanizmaların odaklanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yeni Toplumsal Hareketler, Sınıf, Habitus, Sınıfsızlık, Sanal Cemaat, Baskı,
Vegan Hareket.

12. Oturum
Edebiyat Salon III

Oturum Başkanı : Abdurrahman Özkan 11:30 – 13:00

Ayhan Koçkaya
İsyan ve Ceza: Robinson Crusoe’yu Harekete Geçiren Motivasyonlar Üzerine Alternatif
Bir Soruşturma
Hiranur Baylan Aslan
Tasavvufi Dilin Modern Hikayesinde Tezahürü: Mustafa Kutlu Hikayeleri
Muhittin Kanbur
Abdulkadir Meriçboyu’nun Yığın Dergisindeki Şiirlerinde Marksist Algı
Çiğdem Yıldız
Tarık Dursun K.’nın Halk Hikâyelerinden Esinlendiği Öykülerindeki Karakterlerin Felsefi
Yaklaşımları: Kaderci ve Stoacı Karakterler
Fatma Vardar
Halide Edip Adıvar’ın “Ölülerin Gölgeleri” Adlı Öyküsünde Kronotop
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İsyan ve Ceza: Robinson Crusoe'yu Harekete Geçiren Motivasyonlar Üzerine
Alternatif Bir Soruşturma

Ayhan Koçkaya
Sakarya Üniversitesi
kockaya@sakarya.edu.tr

Roman Rönesans sonrasında ve on sekizinci yüzyıl başında ortaya çıkan bir fenomendir ve ilk roman
kahramanı da Robinson Crusoe’dur. İlk romanların en önemli metaforlarından birini yolculuk teması
oluşturmaktadır. Yolculuk roman karakterlerinin kendi kimliklerini açığa vurduğu, adeta varoluşsal bir
sürece tekabül eder. Robinson Crusoe’nun yaptığı yolculuklar onun hem birey olma hususiyetlerini
perçinler hem de Crusoe’ya çok fazla şey öğretir. Bununla birlikte yolculuk, Crusoe’nun ne derece
tutarsızlıklarla dolu bir karakter olduğunu görmemizi de sağlar. Crusoe bazen mağrur bir birey, bazen
mütevazi bir dindar, bazen katıksız bir egemen bazense kendi medeniyet kodlarını sorgulayan bir
karakter olarak çıkar karşımıza. Kimi zaman Tanrı’ya sığınan, kimi zaman kendi aklına güvenen
kahraman kendi çağından bağımsız bir fail değildir ve birbiriyle çelişen bu halleri, yazıldığı dönemde
yükselişini sürdüren orta sınıfın tipik birer yansımasıdır. Bu makalede Robinson Crusoe’nun modern
birey olarak incelemesi yapılacak ve onun birbiriyle çelişen yanları anlaşılmaya çalışılacaktır. Bu
inceleme sonucunda sorulacak sorulardan birisi Crusoe'nun sömürgeci bir fail olup olmadığı olacaktır.
Öte yandan Crusoe'nun babaya isyanının sonuçları Moretti ve Paula Backscheider'ın görüşleri
üzerinden mukayese edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Robinson Crusoe, Yolculuk, İsyan, Bireysellik.
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Tasavvufi Dilin Modern Hikayesinde Tezahürü: Mustafa Kutlu Hikayeleri

Hiranur Baylan Aslan
Marmara Üniversitesi
hiranurbaylan@gmail.com

Modern Türk hikâyeciliğinde mümtaz bir yere sahip olan Mustafa Kutlu, hikâyeciliğinin başlangıcında
bir üslup arayışındadır. Zamanla kendi üslubunu bulan yazar, tasavvufi dili hikâye içinde işlevsel olarak
kullanmaya başlar. Hâlihazırda yayımlanmış yirmi dokuz hikâye kitabı bulunan Kutlu’nun
hikâyelerinin temi farklılık gösterse dahi tasavvuf ve tasavvufî dil tüm hikâyelerine sirayet etmiştir.
Bilhassa Uzun Hikâye’ye kadar olan ilk dönem hikâyelerinde tasavvuf konusu yoğun olarak görülür.
Uzun Hikâye’den sonraki hikâyelerinde de tasavvuftan müstefid olmuştur. Esas temin tasavvuf
olmadığı hikâyelerinde dahi tasavvufî dil kullanımı mevcuttur. Yazar, hikâyelerde kullandığı tasavvufî
dili, şekil ve kurgu ile mezcederek kendine has bir üslup oluşturur. Bununla beraber kendi ürettiği
modern mazmunlarıyla Türk hikâyeciliğine yeni bir soluk getirmiştir. Tasavvuf konusunu,
hikâyelerinde kendine has bakış açısıyla, modern mazmunları ve tasavvufî dil ile hikâyelerine adetâ
nakşetmiştir. Tasavvufu farklı boyutlarıyla ve farklı kavramlar çerçevesinde ele almış olsa da Kutlu’nun
dikkati tek bir yöndedir: “Dünyanın geçiciliği.” Kutlu, hikâyelerinin ekseriyetinde dünyanın ebedi
olmadığını ve asıl vatanın öte dünya olduğunu vurgulamaktadır. Tasavvufî bir bakış açısıyla kanaati,
şükrü, tevekkülü ve teslimiyeti bir yaşam şekli olarak hikâyelerinde ele alır. Kullandığı tasavvufî dil ise
tasavvufun dış özelliklerini değil manasını ön planda tutar. Her ne kadar hikâyelerinde tekke, şeyh, zikir
gibi tasavvufun görünen niteliklerine yer vermiş olsa da nihai amaç tasavvufun manaya verdiği önemi
yansıtmaktır. Bunu da dil üzerinden gerçekleştirir. Bu çalışmada tasavvufi dilin Mustafa Kutlu
hikayelerinde işlevsel olarak nasıl kullanıldığı incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Mustafa Kutlu, Hikaye, Tasavvuf, Dil.
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Abdulkadir Meriçboyu’nun Yığın Dergisindeki Şiirlerinde Marksist Algı

Muhittin Kanbur
Kırklareli Üniversitesi
mkanbur91@gmail.com

Alman filozof Karl Marx, ideolojisini toplumların ekonomik işleyişi üzerine temellendirmiştir.
Marksizm, yalnızca bir ideoloji olarak kalmamış etkisini bugün dahi sürdüren bir toplumsal kuram
olmuştur. Marksizm; sanatta, felsefede ve edebi metinlerin kurulumunda toplumcu anlayışa sahip
olmuştur. Marx ve Engels; Marksist kuramın toplumsal, ekonomik, felsefi yanlarına vurgu yaparken
edebiyat kuramı bağlamında doğrudan bir eser vermemişlerdir. Marx ve Engels’in farklı eserlerinde ve
çeşitli mektuplarında dağınık da olsa ortaya sunduğu bir estetik anlayış vardır. Marksizm zaman içinde
kendi estetiğini sağlam bir zemine oturtacak gücü bulmuştur. 2. Dünya Savaşı yıllarında ve sonrasında
Marksist edebiyat büyük güç kazanmış, bireylerin ve toplumların içine girdiği bunalımlar Marksist
estetik ile anlatılır olmuştur. Bu yıllarda insanlığın ağır sınavlar vermesiyle ve açlık, yoksulluk, işkence,
soykırım gibi insan ruhunda derin yaralar açan olguların etkisiyle toplumcu şair ve yazarlar estetiklerini
Marksist temel üzerine inşa etmişlerdir. 1940 Kuşağı Toplumcu şairlerinden Abdulkadir Meriçboyu (A.
Kadir), Nazım Hikmet’in Türk edebiyatına getirdiği yönelimleri takip etmiş ve Marksist felsefede
eserler yazmıştır. Meriçboyu, bir sanatçının görevini haksızlığa ve toplumu felakete götüren güçlere
karşı koymak olarak algılamış ve eserlerini bu izlek üzerine kurmuştur. Ezilen halkların derdini anlatan,
hürriyet mücadelesi veren ulusların şairlerinin şiirlerini de Türkçeye çevirerek sanatçıya biçtiği görevi
ifa etmeye çalışmıştır. Abdulkadir Meriçboyu’nun takma adla şiirlerini yayımladığı Yığın dergisi;
Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi (TSEKP)’nin yayın organıdır. Türkiye’de Komünizmin
yıkıcı bir tehlike olarak görüldüğü dönemde Yığın, yalnızca 6 sayı çıkabilmiş bir dergidir. Bu yazı,
Marksist estetiği açıklamak ve Abdulkadir Meriçboyu’nun Yığın dergisinde yayımlanan Şarkılar,
Cibali, Bir Kayısı Ağacı adlı şiirlerini Marksist estetiği tespit ve tahlil etmeyi amaçlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Marksizm, Marksist estetik, 1940 Kuşağı Toplumcu Şairleri, Abdulkadir
Meriçboyu, Yığın Dergisi.
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Tarık Dursun K.’nın Halk Hikâyelerinden Esinlendiği Öykülerindeki Karakterlerin
Felsefi Yaklaşımları: Kaderci ve Stoacı Karakterler

Çiğdem Yıldız
Trakya Üniversitesi
cigdemyildiz_@hotmail.com

Tarık Dursun K., 1945-2006 yılları arasında pek çok eser kaleme almış, özellikle hikâye türüne katkı
sağlamış üretken bir yazardır. Hayatının pek çok anını, etkilendiği durum ve olayları eserlerine yansıtan
Tarık Dursun, gelenekleri modernizm ile harmanlayıp kendi edebi anlayışını oluşturmuştur. Halk
hikâyelerinin ve geleneklerin etkisini Bağrıyanık Ömer ile Güzel Zeynep adlı öykü kitabında bir araya
getiren yazar, bu öykülerin karakterlerini öykünün olayına hizmet edecek şekilde yaratmıştır. Tarık
Dursun, halk hikâyelerinden esinlenerek kaleme aldığı bu öykülerinde, kişileri ve olay öyküsünü
modernize ederek yazıldığı döneme uyarlamıştır. Öykülerin olay örgüsü, karakterlerin taşra insanı
olmasından dolayı bazı toplumsal kalıplar içinde verdiği kararlara dayanmıştır. Söz konusu karakterler,
gelenek çerçevesinde hayati kararlar almışlar, hayata bakışlarını ve kararlarını bir hayat görüşü
etrafında savunmuşlardır. Karakterlerin gelenek kapsamında kararlar alması, taşra insanının yaşamına
dair okuyucuya bilgi verirken aynı zamanda sonuca etki eden faktör, karakterlerin kaderini çizerken
aldığı kararlardır. Geleneğin kadercilikle bağdaştığı bu öykülerde, karakterler kendi kaderlerini
belirlerken aynı görüş etrafında birleşmişlerdir. Çalışmada, karakterlerin hayat görüşü felsefi düşünce
sistemlerine dayandırılarak incelenecek, Kadercilik ve Stoacılık felsefeleri bağlamında karakter
oluşumu ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Tarık Dursun K., Öykü, Hikaye, Kadercilik, Stoacılık.
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Halide Edip Adıvar'ın "Ölülerin Gölgeleri" Adlı Öyküsünde Kronotop

Fatma Vardar
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
vardarfatma93@gmail.com

Milli Edebiyat dönemini roman, öykü, anı, tiyatro ve inceleme gibi birçok eserle temsil eden Halide
Edip Adıvar (1884-1964), ilk roman ve öykülerinde daha çok aşk ve kadın psikolojisi üzerinde durur.
Kurtuluş Savaşı yıllarında ise, eserlerinde millî duyguları ön plana çıkaran konuları ve bunların
psikolojik yansımalarını işler o yıllarda yaşamış olduğu zorlu şartların izlerine eserlerinde yer verir.
Halide Edip’in Harap Mabetler adlı öykü kitabı yazarın daha önce dergi ve gazetelerde yayınlanmamış,
hepsi birbirinden bağımsız olarak şekillenen öykülerinden oluşur. Mensur şiirlerinin ve ilk hikâyelerinin
her biri kendi içinde gizemli ve fantastik ögeler barındırır. Halide Edip’in II. Meşrutiyet döneminde
kaleme aldığı hikâyelerinde yer alan kahramanları sonsuz bir boşlukta, ruhlar âleminde veya rüyalarda
var olarak okura içinde bulunduğu dünyada karşılaşabileceği mümkün olmayan birtakım durumları
gösterip onu zaman kıskacına alır. Klasik anlatılarda edebî eserin önemli unsurlarından ikisi olan zaman
ve mekân, belirli bir döneme kadar edebiyat eleştirisinde birbirinden ayrı olarak ele alınır. Ancak Rus
edebiyat eleştirmeni Mihail Bahtin’e göre bu iki kavram birbiriyle sıkı bir ilişki içindedir. Edebiyatta
sanatsal olarak ifade edilen zamansal ve uzamsal ilişkilerin içkin bağlantılılığına kronotop adını veren
Bahtin, incelediği romanlardan yola çıkarak bazı kronotoplar üretir. Halide Edip’in Harap Mabetler
öykü kitabı içinde yer alan “Ölülerin Gölgeleri” adlı metinde, Mihail Bahtin’in oluşturduğu kronotop
çeşitlerine örnek teşkil eden bazı kısımlar tespit edilmiştir. Bu çalışmada, “İskenderiye Müzesinde Bir
Gün” notuyla başlayan rüya metninde geçen kronotopların örneklendirilmesinin ardından, mekân
olarak kabul edilen müzenin kronotop sayılıp sayılamayacağı tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Halide Edip Adıvar, Fantastik, Zaman, Mekân, Kronotop, Müze.

13. Oturum
İktisat ve Sosyal Politikalar Salon I

Oturum Başkanı : Taha Eğri 14:00 – 15:30

Muhlis Selman Sağlam
Modern Eğitim ve Eşitsizlik İlişkisi Üzerine Bir Deneme: Panel Veri Analizi (2010-2019)
Aslınur Kaya
Kripto Paraların Ekonomiye Etkisi
Hatice Kübra Pekkırbızlı
Konvansiyonel Sigorta Sistemlerine Alternatif Olarak Tekâfül Sigortacılığının Amacı ve
Yöntemleri
Yusuf Eyi
Sendika Hakkı ve İş Güvencesinin Cargill Direnişi Üzerinden Değerlendirilmesi
Hülya Diğer
Tedavi Hizmetlerinin Sağlık Üzerindeki Etkisinde Sağlık Harcamalarının Aracı Rolü
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Modern Eğitim ve Eşitsizlik İlişkisi Üzerine Bir Deneme: Panel Veri Analizi (20102019)

Muhlis Selman Sağlam
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
selmansaglam17@gmail.com

Eğitim kurumu insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe dayansa da okul kurumu modern toplum yapısının
ürünü olan modern kurumlardandır. İçinde yaşadığımız post-modern gerçeklikte modernitenin getirmiş
olduğu kurumlara eleştirel bakış okul kurumu üzerinden eğitim kurumuna da sunulmaktadır.
Araştırmamız, “okulsuz toplum” kavramsallaştırmasıyla getirilen eleştirel yaklaşımları genelde eğitim
ve eşitsizlik, özelde ise gelir eşitsizliği ve eğitim eşitsizliği ilişkisi bağlamında incelemiştir.
Çalışmamızda literatürden hareketle getirilen iddialar panel veri modeliyle test edilmiştir. Eğitim ve
eşitsizlik ilişkisi 50 ülkenin 2010-2019 yıllarına ait verileriyle test edilmiştir. Sonuç olarak, eğitimde
eşitsizlik, eğitim sektörüne yapılan harcamaların GSYİH içerisindeki oranı ve ortalama eğitim yılı
değişkenlerinin insani eşitsizlik katsayısındaki değişimleri açıklamada anlamlı olduğu görülmüştür. Bir
diğer modelde ise 45 ülkenin 2010-2019 yıllarına ait verileri kullanılarak gelir eşitsizliği ve eğitim
eşitsizliği ilişkisi ölçülmüştür. Test sonuçlarında gelir eşitsizliği ve kişi başına düşen GSYİH’nın
eğitimde eşitsizliği açıklamada anlamlı olduğu görülürken, GSYİH içinden ARGE faaliyetlerine ayrılan
payın eğitimde eşitsizliği açıklamada anlamlı bir değişken olmadığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Eşitsizlik, Gelir eşitsizliği, Okul, Okullaşma.
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Kripto Paraların Ekonomiye Etkisi

Aslınur Kaya
Karabük Üniversitesi
aslinurkaya93@gmail.com

Günümüzde banka ve kredi kartlarının yaygınlaşmasıyla birlikte, insanlar kâğıt paradan ziyade bu
kartlar vasıtasıyla alışveriş yapmaktadır. Bunun bir adım ötesi olarak görülen sanal paralar giderek
yaygınlaşmakta ve meşruluk kazanmaktadır. Son dönemlerde dünyada olduğu gibi ülkemizde de
popülaritesi giderek artan ve başta Bitcoin, Ethereum gibi kripto paraları içinde barındıran kripto para
kavramı, herkes için yeni bir alternatif değişim aracı olmaktadır. Paranın elden ele değişim aracı olarak
varlığını sürdürdüğü klasik anlayıştan farklı olarak, karşımıza çıkan bu dijital ekonomi, insanların
ilgisini hızla çekmeye başlamıştır. Bu para birimleri, tarihsel süreçte bir yatırım aracı olarak da
kullanılmaya başlanmıştır. Kripto kelime anlamıyla cyripto ve currency kelimelerinin bir araya
getirilmesi ile oluşmuş, ana teması şifre olan kelimedir. Şifreleme yöntemi ile alışveriş ve alım-satımlar
gerçekleştirilmektedir. Kripto paranın ortaya çıkışı, Satoshi Nakamoto tarafından oluşturulan açık
kaynak kodlu Bitcoin yazılımının internet ortamında diğer kullanıcılar ile paylaşılmasıyla 2009 yılında
olmuştur. Yazılımı aracılığıyla sanal ortamda sistem kullanıcıları tarafından üretilen Bitcoin, fiziki
karşılığı olmayan sanal bir varlıktır. Herhangi bir kişi ya da merkez tarafından yönetilmeyen kripto para
sistemi, internet ağı üzerinden sistem kullanıcıları tarafından kontrol edilmektedir. Toplam Bitcoin
sayısı maksimum 21 milyon olarak tasarlanmış olup yaklaşık 17 milyon Bitcoin piyasada
bulunmaktadır. Kullanıcılarının herhangi bir otoriteye bağlı olmaksızın özgürce hareket etmelerini
sağlayan Bitcoin ve benzeri varlıklar günümüz itibariyle sanal ortamda üretimi yapılan, para karşılığı
alınıp satılabilen ve değişim aracı olarak kabul gören bir varlık haline dönüşmüştür. Bu kadar kısa
sürede piyasada büyük bir etkiye sahip olan kripto paralar ekonomiyi büyük oranda etkilemekte
ve kullanıcılar tarafından yatırım aracı olarak görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kripto Para, Bitcoin, Yatırım
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Konvansiyonel Sigorta Sistemlerine Alternatif Olarak Tekâfül Sigortacılığının
Amacı ve Yöntemleri

Hatice Kübra Pekkırbızlı
Necmettin Erbakan Üniversitesi
hkubrapekkrbzl@gmail.com

Tekâfül sigortacılığı, temelde İslâmî prensipleri esas alan bir sigorta sistemidir. Günümüzde katılım
sigortacılığı (Tekâfül) dışında kalan sigortalar özel konvansiyonel-ticari sigorta sistemleri olarak
değerlendirilmektedir. Konvansiyonel sigorta sistemlerini; Faiz, kumar ve risk taşıması nedenleriyle
İslami esaslara aykırı olarak değerlendirenler olmuştur. Bu değerlendirmeler sebebiyle konvansiyonel
sigorta sistemi İslami bakış açısını benimseyen kimselere yeterince hitap edememektedir.
Konvansiyonel sigorta sisteminin İslâmi prensiplerle çelişmesi, İslami prensipleri benimseyen
ülkelerde sigortacılığın gelişmesini engellemektedir. İslami bakış açısını benimseyen kimselerin de
sigortacılık sisteminden istifade etmesi ve bu şekilde finansal sistemin daha çok gelişmesi amacıyla
tekâfül sigortacılığı uygulamaya konulmuştur. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere tekâfül sigortacılığının
en temel amacı, mevcut sigorta sistemine alternatif bakış açısı sunarak, islami prensiplere uygun
sigortanın yapılabileceğini göstermektir.
Tekâfül sigortacılığı daha önce de bahsettiğimiz üzere bir İslami sigortacılık sistemi olup; işbirliği ve
yardımlaşma esasına göre faaliyet göstermektedir. Bu sigorta sisteminin işletilmesini sağlayan farklı
modeller vardır. Ülkemizde; mudarabe, vekalet ve hibrit model aktif olarak kullanılan tekâfül
modelleridir.
Mevcut modellerin kısaca değerlendirilmesi şöyledir: Mudarabe fıkhî literatürde emek-sermaye
ortaklığı olarak geçmektedir. Tekâfül sisteminde de benzer şekilde sigortacı (sigorta şirketi) emek,
sigortalı (sigorta yatırımcıları) ise sermaye ortaya koyar ve taraflar kâr ve zarara ortak olur. Vekalet
modelinde, yetkiyi elinde toplayan vekile (tekâfül operatörü), toplanan sigorta fonundan emeğinin
karşılığı ödenir. Hibrit model ise, mudarebe ve vekâlet modellerinin karışımı şeklinde işlemektedir. Bu
modelde, tekâfül operatörü katılımcıların bağışlarından belli bir yüzde alır. Bu kısım vekâlet modeline
benzemektedir. Tekâfül operatörü aynı zamanda yatırımlardan elde edilen kârdan da yüzdelik pay
almaktadır. Bu açıdan da mudarabe modeline benzer. Bu yöntem iki modeli de bünyesinde topladığı
için hibrit veya karma model olarak isimlendirilir.
Anahtar Kelimeler: Sigorta, Faiz, Tekâfül, Mudarabe, Vekalet, Hibrit.
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Sendika Hakkı ve İş Güvencesinin Cargill Direnişi Üzerinden Değerlendirilmesi

Yusuf Eyi
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
yusufeyi827@gmail.com

Sendika özgürlüğü ve hakkı insan hakkı olarak değerlendirilmekte olup birçok ülkenin anayasasında
yer almaktadır. Sendika özgürlüğü ve hakkı bireysel ve kolektif sendika özgürlüğü ve hakkı olarak ikiye
ayrılmakta olup uluslararası sözleşmelerde de sendika özgürlüğü ve hakkı güvence altına
alınmıştır. Türkiye’de 6356 sayılı Kanunda da sendika özgürlüğüne ve hakkına yönelik 17, 19,24 ve
25. Maddelerle düzenlemeler yapılmıştır. Uluslararası sözleşmelerde de sendika özgürlüğü ve hakkı
güvence altına alınmıştır. 6356 sayılı Kanun’da sendika özgürlüğü ve hakkına yönelik 3.17. ve 19.
Maddelerde düzenlemeler yer almaktadır.
İş güvencesi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18,19,20 ve 21’ inci maddeleriyle düzenlenmiştir. İşçi iş
güvencesinden yararlanmak için işyerinde en az otuz işçi çalışması gerekir ve en az altı ay kıdeminin
olması gerekir. Otuz işçi şartından dolayı Türkiye’de işçilerin yarısına yakına mağdur olmaktadır. Bu
hükmün iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmuştur. Ancak AYM işçi ve işveren arasında denge
gözetilmelidir gerekçesiyle reddetmiştir. [1]
Cargill direnişi işçi sınıfın bir mücadelesidir kanunlarla sahadaki çatışmayı ortaya koymaktadır.
İşverenler çeşitli sebeplerle işçileri sendikalı olduğu gerekçesiyle işçilerin sözleşmelerini fesh
etmektedirler. İşçinin sendika gerekçesiyle sözleşmesinin fesh edildiği tespit edilirse sadece tazminat
yaptırımı olmaktadır.
[1] AYM, 19.10.2005, E. 2003/66, K. 2005/72, RG 24.11. 2007, 26710.
Anahtar Kelimeler: Sendika Hakkı, İş Güvencesi, Cargill Direnişi.
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Tedavi Hizmetlerinin Sağlık Üzerindeki Etkisinde Sağlık Harcamalarının Aracı Rolü

Hülya Diğer
Fırat Üniversitesi
hulyadiger@gmail.com

Bu çalışmanın amacı, tedavi hizmetlerinin sağlık üzerindeki etkisini tespit etmek, söz konusu etkinin
yönünün ve boyutunun incelenmesinde sağlık harcamalarının aracı rolünü belirlemektir. Belirlenen
amaç çerçevesinde bağımsız değişkenlerin (yatak doluluk oranı, ortalama kalış günü, bir hastanın
ortalama kalış süresi) bağımlı değişken (iyileşen hasta sayısı) üzerindeki etkisi yapısal eşitlik modeli ile
incelenmiştir. Araştırma Türkiye’nin 2003-2019 yılları arasındaki verilerini kapsamaktadır. Verilerin
başlangıç süresinin 2003 yılı olmasındaki sebep, sağlıkta dönüşüm programının amaçları bakımından
modelin değerlendirilmesidir. Veriler SPSS 25.0 ile AMOS 24 paket programı aracılığıyla analiz
edilmiştir. Analiz sonucuna göre, sağlık harcamalarının iyileşen hasta sayısı üzerinde (0,27) anlamlı bir
etkisi bulunmaktadır (0,002<0,05). Tedavi hizmetleri, sağlık harcamalarını (-0,50) ve iyileşen hasta
sayısını (-0,79) negatif etkilemektedir. Ayrıca tedavi hizmetlerinin sağlık harcamaları üzerindeki etkisi
istatistiksel açıdan anlamlıyken (0,020<0,05); iyileşen hasta sayısı üzerindeki etkisi anlamlı değildir
(0,091<0,05). Sağlık harcamalarındaki artışın iyileşen hasta sayısı üzerinde olumlu bir etkisi
bulunmaktadır. Türkiye’de 2003 yılı itibariyle uygulanan sağlıkta dönüşüm programının sağlık
finansmanı konusundaki amacına ulaşmış olduğu ifade edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Tedavi Hizmetleri, Sağlık Harcamaları, Yapısal Eşitlik Modeli.

14. Oturum
Uluslararası İlişkiler Salon II

Oturum Başkanı : Ahmet Köroğlu 14:00 – 15:30

Melike Gale
D-8: Geleneksel Türk Dış Politikasından Kopuş ya da Alternatif Arayışı
Selim Vatandaş
Cuma Hutbelerinin Jeopolitik Kodları: Diyanetin Dış Politika Söylemlerine İlişkin Bir
Analiz
Beyza Ülker
Arap Baharı Protestolarının Körfez’e Yansımaları
Gülnaz Yücel
Değişen Taliban Söylemine Post-yapısalcı Bir Yaklaşım
Yusuf Yetiş
Self – oryantalizm: Batı Mukallitliğiyle Yozlaşan Kendilik Meselesi
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D-8: Geleneksel Türk Dış Politikasından Kopuş ya da Alternatif Arayışı

Melike Gale
İstanbul Üniversitesi
melikesener35@gmail.com

Türkiye Cumhuriyeti Dış Politikası deyince Cumhuriyet’in ilanından günümüze kadar geçen süreci
kastedilse de Osmanlı Modernleşmesinden başlayarak gerek iç politika gerekse dış politikadaki bir
takım temel özellikler süreklilik taşımaktadır. Türk dış politikasının batıcı karakteri belirtilen
sürekliliğin en önde gelen unsurlarından birisi olarak, Cumhuriyet’in kurucu elit kadrosu tarafından
daha baskın şekilde benimsenmiştir. Soğuk savaşın sona ermesine kadar olan süreçte Türkiye Batı
ittifakının bir üyesi olarak iç ve dış politikada ittifakı çıkarları doğrultusunda adımlar atmıştır. Özellikle
Sovyetlerin dağılmasından sonraki sürecin bağımsızlığını ilan eden, bağımsız ve bağlantısızlar olarak
nitelendirilen devletler tarafından bir kimlik arayışı sürecine meydan vermesiyle bağlantılı olarak,
Türkiye de bu doğrultuda çok yönlü dış politika uyarlamaya girişmiştir. Bu çalışmanın odak noktasını
oluşturan D-8 (Gelişmekte olan 8 ülke) organizasyonu Türkiye’de siyasal İslam’ın kamusal alandaki en
önde gelen temsilcisi olan Millî Görüş hareketinin kurucu lideri Necmettin Erbakan’ın adil düzen
teorisinin çekirdek organizasyonu olarak tanımlanmış ve en önemli dış politika hedeflerinden biri
olmuştur. İktidara gelmesinin ardından Asya ve Afrika ziyaretlerinde devlet başkanları seviyesinden
gerçekleştirilen görüşmeler kısa süre sonra Mısır, Endonezya, Malezya, İran, Nijerya, Pakistan, Türkiye
ve Bangladeş arasında ekonomik iş birliği temelinde ülkelerin karşılıklı ticaret hacimlerinin ve dostluk
ilişkilerinin arttırılması hedeflenmiştir. Erbakan’ın İslam Birliği ideali söylemi ve D-8’i bunun ilk
aşaması olarak görmesi, iç ve dış siyasette Türkiye’nin Batı’ya yüzünü dönmesi ve geleneksel dış
politikasından kopuş olduğu yönünde tartışmaların başlamasına neden olmuştur. Bu çalışmada,
belirtilen tartışmalar dahilinde, D-8’in kuruluş hedeflerine ulaşamamasının nedenleri üzerinde
durulmuş ve sonuç olarak, organizasyonun geleneksel Türk dış politikasından kopuş değil alternatif
arama yönünde özgün bir girişim olduğu savunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Türk Dış Politikası, D-8, Uluslararası Örgüt, Süreklilik.
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Cuma Hutbelerinin Jeopolitik Kodları: Diyanetin Dış Politika Söylemlerine İlişkin Bir
Analiz

Selim Vatandaş
İstanbul Üniversitesi
selimvatandas@gmail.com

Din, toplumlar ya da devlet için sadece uhrevi bir olgu değildir. Dini metinler ve temsilcileri aynı
zamanda küresel düzeni şekillendiren toplumsal meşruiyet ve etkileşime sahip dolaylı siyasal
aktörlerdir. Fransız devrimi sonrasında ulusal devletlerin yükselişiyle, din-devlet ilişkileri yeni bir
boyuta taşınmış fakat siyasi iktidarlar kutsal temsilleri jeopolitik söylemlerle yeniden üretmeye devam
etmiştir. Ulusal devletler sınır ötesi etki alanlarında yumuşak ve sert güç öğelerinin yanı sıra diyanet
veya kilise idaresi gibi kutsiyet addedilen uhrevi aktörler üzerinden de bir mücadele yürütürler.
Türkiye’de bu mücadelenin siyasi karar şemsiyesi altında toplumsal nüfuzunun yükünü taşıyan temel
aktör Diyanet İşleri Başkanlığıdır.
Bu makale dini kurumların ve temsillerin ulusal devletler için sınır ötesi etki alanlarında aynı zamanda
bir araç olduğunu savunmaktadır. Makalenin amacı Cuma hutbelerindeki mekan ve coğrafyaya ilişkin
sınır ötesi referansları siyasal bağlamı ve dönem koşulları göz önünde bulundurarak açığa çıkarmaya
çalışmaktır. Bu çerçevede Diyanet İşleri Başkanlığı Komisyonunca 2011 yılı itibari ile merkezden
yayımlanan Cuma Hutbeleri’ndeki metinler 2021 yılına kadarki dönem için analiz edilmeye
çalışılacaktır. Söz konusu 10 yıllık periyod içerisinde Diyanet İşleri Başkanları olan Mehmet Görmez
ve Ali Erbaş dönemleri mukayeseli olarak ele alacak, iki dönem arasındaki dış politika söylemleri
arasındaki farklar ve kesişimler açığa çıkarılmaya çalışılacaktır. Makalenin birinci bölümünde
Türkiye’nin devlet geleneğinin Diyanet üzerindeki tutumu post-seküler yaklaşım üzerinden tarihsel
süreç içinde kısaca özetlenecektir. İkinci bölümde Cuma hutbelerinin İslami mahiyeti ele alınarak
Türkiye’de Cumhuriyet sonrası dönem için siyasal bağlamı irdelenecektir. Üçüncü bölümde ise 20112020 yılları arasında merkezden yayımlanan hutbelerdeki dış politika dili Görmez ve Erbaş dönemleri
bağlamında mukayese edilerek “dış politika olayları” üzerinden kavranmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Dış Politika, Jeopolitik, Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbeleri, Söylem
Analizi.
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Arap Baharı Protestolarının Körfez'e Yansımaları

Beyza Ülker
Bursa Teknik Üniversitesi
ulkerbeyza@gmail.com

2010 yılında Tunuslu bir gencin kıvılcımı ile başlayan Arap Baharı zaman geçtikçe Ortadoğu ve Kuzey
Afrika’da büyük bir ateş halini almıştır. Siyasi, ekonomik, askeri ve sosyal reform talebi ile başlayan
protestolar bazı ülkelerde rejimlerin devrilmesine sebep olmuş bazılarında iç savaşa dönüşmüştür.
Körfez ülkeleri de bu süreçte iç ve dış politika bağlamında önemli değişiklikler yaşamış fakat rejimlerin
en az etkilendiği bölge olarak on yılı tamamlamıştır. Bahreyn ve Umman haricindeki ülkelerde devrim
rüzgârının etkisi hafif olmuş, bu iki ülkede ise Mısır, Suriye veya Libya’ya göre kontrol daha hızlı
sağlanmıştır. Yaşanan krizlerin oluşturduğu güç boşluğu Körfez ülkelerini Ortadoğu’nun yeni ağırlık
merkezi haline getirmiştir. Körfez rejimleri halk protestolarını engellemek adına ekonomik, sosyal ve
siyasi bazı reform adımları atmış fakat devamlılığı sağlanmamıştır. Bölge de oluşan siyasi
istikrarsızlıkları fırsat olarak gören Körfez ülkeleri güçlerini arttırarak bölgesel ve küresel bir aktör
olmaya çalışmıştır. Körfez ülkelerinin kendi aralarındaki ilişkilerde de değişimlerin yaşandığı sürecin
sonunda halkların reform talepleri dış politikanın değişim rüzgârı içeresinde kaybolmuştur. Arap
Baharının başlangıcının üzerinden geçen on yılda rejimler her ne kadar otoritelerini devam ettirmeyi
başarsalar da Körfez’in iç ve dış politikalarındaki kırılgan yapısı ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Arap Baharı, Körfez Ülkeleri, Suudi Arabistan, Katar, BAE.

10. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Değişen Taliban Söylemine Post-Yapısalcı Bir Yaklaşım

Gülnaz Yücel
Milli Savunma Üniversitesi
gyucel@ilke.org.tr

18 yıldan fazla sürmüş ABD-Taliban savaşında, Taliban Afganistan’da savaştan önce kontrol ettiği
topraklardan çok daha fazla alanı kontrol etmektedir ve ülkenin %50'den fazlasını kontrol altında
tutmaktadır. ABD, Taliban'a karşı zafer elde edemediği için ülkeden çekilmeye karar vermiş ve 2018
yılının sonunda barış müzakereleri başlamıştır. 29 Şubat 2020 tarihinde ise ABD-Taliban arasında
Katar’ın başkenti Doha’da barış metni olarak “Afganistan’a Barışı Getirme Anlaşması” imzalanmıştır.
Bu makalede post-yapısalcı yaklaşım ışığında yapısöküm metodu kullanılarak, ABD-Taliban
arasındaki barış müzakerelerine kadar gelen süreçte “Taliban” söyleminin hangi koşullar altında
değişime uğradığının ve bu söylem değişikliğine nelerin sebep olduğunun ortaya çıkarılması
amaçlanmaktadır. Çalışmada ilk bölümde post-yapısalcılık yöntem olarak açıklanacaktır. İkinci
bölümde Taliban’ın ortaya çıkışından itibaren uluslararası kamuoyunda sahip olduğu algının kimler
tarafından belirlendiği ve değişen “Taliban” söyleminin belirlenmesinde etkili olanların hangi
söylemleri ürettiği tartışılacaktır. Son bölümde ise 2018 yılının sonunda başlayan ABD-Taliban barış
müzakerelerinin değişen Taliban söyleminde nasıl bir etkisi olduğu incelenecektir. Sonuçta da ABD ve
dünya kamuoyu tarafından Taliban’ı tanımlamak için kullanılan söylem ve kimliklerin dönemin
şartlarına göre değiştiği gösterilecektir. Makale Afganistan’daki ilk kez nihayete ermiş barış sürecinin
dost-düşman olarak inşa ettiği söylemleri göstermesi açısından önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Barış Müzakereleri, Amerika Birleşik Devletleri, Taliban, Afganistan, PostYapısalcılık.
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Self – Oryantalizm: Batı Mukallitliğiyle Yozlaşan Kendilik Meselesi

Yusuf Yetiş
Bursa Uludağ Üniversitesi
yusufyetiss62@gmail.com

Edward Said’in mefkûresiyle yeni tanım ve tarifler kazanan oryantalizm, sonraki süreç içerisinde çok
efektif bir hal almış, Doğulu toplumların moderne karşı tutum ve değişmelerini, kurulan ilişki ağlarını
izhar eden yeni içerikli anlamlar ve kavramlar kendinden neşet etmiştir. Bu yeni anlamlardan biri de
doğulu herhangi bir grup veya bireyin batılı değerler ve nazariyatlar etrafında öz kültürünü ele alması,
tahlile tabii tutması ve doğulu olarak doğuyu batı fikriyatıyla anlama çabasıdır. Çalışmamızda doğu
toplumlarının maruz kaldığı moderen kültür prangalarının etkileri ve bu etkilenimin nihayetinde zuhur
eden türev kavramlardan biri olan self oryantalizm konu edilecektir. Müslüman dünyada
kolonizasyonun bila-ahirinde uygulanan gelenekten ve İslam’dan uzaklaştırma politikaları sonucu
oluşturulan yerli bir sair yaratma girişimi netice vermiş ve komprador zihinlerin de gayretiyle self
oryantalist tutum toplumda baş göstermiştir. İlk başlıkla beraber menşeini batıdan alan bahsi geçen
toplumsal yozlaşmanın etkileri, ikinci başlıkta ise söz konusu yozlaşmanın ileri boyutlara ulaşmasıyla
içselleştirilen modernitenin toplumdaki var oluş sergüzeştini akabinde ise komprador zihinlerin
modernitenin içselleştirilmesindeki rolünü ve oluşturulan yerli sairi mercek altına alacağız. Son olarak
da self oryantalist paradigmanın tavrı, işlevi, etkilediği siyasal söylemler ve seküler entelektüel camiada
aldığı mukabele nazar-ı dikkat ile değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Modernizm, Oryantalizm, Self Oryantalizm, Toplumsal Yozlaşma.

15. Oturum
Felsefe Salon III

Oturum Başkanı : Hasan Hüseyin Bircan 14:00 – 15:30

Mehmet Fatih Tekin
Nurettin Topçu Düşüncesinde Felsefe
Elif Kızıl
Hannah Arendt’te “Düşünme Etkinliği” Kötülüğü Önleyebilir Mi?
Derya Büşra Durna
21. Yüzyılda Ebedi Barış Fikrinin Sorgulanması Üzerine Bir Değerlendirme
Hasan Hüseyin Çağıran
Heidegger’de Varlık, Hakikat ve Sanat İlişkisi

10. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Nurettin Topçu Düşüncesinde Felsefe

Mehmet Fatih Tekin
Necmettin Erbakan Üniversitesi
mftekin66@gmail.com

Bu bildiri ile Nurettin Topçu’nun felsefe düşüncelerine yönelik fikirlerinin analizi hedeflenmektedir.
Nurettin Topçu’nun felsefe düşüncesi, onun eserlerinde ortaya koyduğu fikirlerine dayanmaktadır.
Geniş bir fikir yelpazesine sahip olan Nurettin Topçu eserlerinde eğitimci ve sosyolog yönleriyle de ön
plana çıkmaktadır. Nurettin Topçu Türkiye’nin yetiştirdiği önemli aydınlardan biri olarak felsefesinde
akla özel bir önem vermekle birlikte aklı salt akıl olarak ele almamıştır. Akılcılığa kalplilikle değer
kazandırmaya çalışmış bir düşünce insanı olarak kendine özgü olan bu farklı yaklaşımını ele alıyoruz.
Nurettin Topçu’nun felsefi düşüncesinde ahlak felsefesi üzerine ortaya koyduğu düşüncelerini
vurgulayarak felsefe ile birlikte dönemindeki sorunları ele alış şeklini ortaya koymaya çalışmaktayız.
Topçu’nun ahlak felsefesinin onun insana bakışını nasıl temellendirdiğini, toplumsal alandaki sorunlara
yaklaşımda felsefe anlayışının etkilerini, sosyal, kültürel, iktisadi ve siyasal alana dair meselelere
getirdiği eleştirileri ve çözüm önerilerini ne yönde etkilediğini incelemekteyiz. Bu çerçevede
Topçu’nun felsefe anlayışını içinde bulunduğu toplum için bir fikir ve mücadele olarak ifade etmek
mümkün görünmektedir. Son olarak Nurettin Topçu’nun felsefesi açısından ön plana çıkardığı
temsilcilerine odaklanarak, onun tasavvuf ve felsefe arasında kurmaya çalıştığı uzlaşımı açıklamaya
gayret ediyoruz.
Anahtar Kelimeler: Nurettin Topçu, Felsefe, Tasavvuf, Ahlak. Eğitim.

10. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Hannah Arendt'te "Düşünme Etkinliği" Kötülüğü Önleyebilir Mi?

Elif Kızıl
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
elifkiiziil@gmail.com

20. yüzyılın en önemli siyaset felsefecilerinden ve siyaset kuramcılarından biri olan Hannah Arendt,
temel yapıtlarından İnsanlık Durumu adlı eserinde, düşünmeme hali ve bu hale bağlı olarak ortaya çıkan
gaflet durumu içinde bulunan bir insanın, kofalaşmış tasarımlarla yaşamı tecrübe ettiğini belirtir. Bu
konuda akla gelen ilk örnek Adolf Ehimann olacaktır. Arendt, Ehimann için "o düşünmekten yoksundu"
diyerek bahsetmektedir. Arendt, eserinde hiçbir şeyin yaptıklarımızı düşünmekten daha önemli
olmadığını vurgular. Arendt'in amacıysa en yeni deneyimlerimizi ve yakın dönemdeki korkularımızı
çıkış noktası alarak insanlık durumunu yeniden düşünmektir. Ayrıca Arendt, düşünmenin bir eylem
olmadığını, geleneksel anlamda felsefi bir tefekkürden ziyade, sonuca odaklı olmaması sürece bağlı
olması sebebiyle etkinlik olduğunu belirtir. Bu noktada Arendt'e oldukça etkileyen isim Immanuel Kant
olmuştur. Çalışmamızı Kant'ın yapmış olduğu "akıl" (vernunft) ve "anlama yetisi" (verstand)
ayrımından hareketle daha derinlikli bir zemine yerleştirmek mümkündür. Dolayısıyla çalışmamızın
amacı öncelikle Arendt'in "düşünme" ile neyi kastettiğini ve bu bağlamda düşünme yoksunluğunun
kötülük ile ilişkisini ve en nihayetinde asıl sorumuz olan "düşünme etkinliği kötülüğü önleyebilir
mi?"nin cevabını aramak olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Arendt, Düşünme, Düşünme yoksunluğu, Kötülük, Vicdan, Kant.

10. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

21. Yüzyılda Ebedi Barış Fikrinin Sorgulanması Üzerine Bir Değerlendirme

Derya Büşra Durna
Necmettin Erbakan Üniversitesi
deryabusradurna@gmail.com

Akıl kavramının başat faktör olduğu ahlak- siyaset ilişkisi bağlamında irdelenecek olan Ebedi Barış
Üzerine Felsefi Bir Deneme (1795) eserinin düşünsel kökleri aydınlanma düşüncesinin temelini
oluşturan “Aklını kullanma cesareti göster!” mottosuna dayanmaktadır. İnsanın, aklını başkasının
kılavuzluğu olmaksızın kullanamama durumundan kurtulması adına akıl bir çıkış noktası olarak ifade
edilebilecektir. Ahlaki bir varlık olan insanların oluşturduğu devletlerin de bu bağlamda hareket etmesi
ve bu çerçevede ahlak- siyaset ilişkisinin kurulması gerekliliğinin ifade edilmesi gerekmektedir. Bu
çerçevede insanların iyiyi istemesi ve devletlerin de en yüksek iyi olan ebedi barışı istemesi birbiri ile
ilintili olacaktır.
Barışın tesis edilmesinde yaşanan zorluklar, çıkar çatışmaları, uzlaşma sürecinde yaşanan
anlaşmazlıklar barış sürecini sekteye uğratsa da aklın hâkimiyeti ile ortaya konulacak ilkelere uyulduğu
taktirde ebedi barışın gerçekleşeceği kabulü hâkimdir. Bu sebeple belirli ilkelerin ortaya konulması ve
bu ilkeler çerçevesinde hareket etme gerekliliği durumu ortaya çıkmaktadır. Kant’ın ortaya koymuş
olduğu ebedi barış teorisinde, barışın tesisi için gerekli ön maddeler ve şartlar ifade edilmiştir. Bu
çalışmada Kant’ın ortaya koymuş olduğu Ebedi Barış Üzerine Felsefi Bir Deneme eseri bağlamında
ebedi barış teorisi analiz edilmiş ve 21. Yüzyılda mümkünlüğü tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ebedi Barış, Siyaset, Ahlak, Akıl, Kant.
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Heidegger’de Varlık, Hakikat ve Sanat İlişkisi

Hasan Hüseyin Çağıran
İbn Haldun Üniversitesi
hhcagiran@gmail.com

Bu çalışmada Heidegger düşüncesinde Varlık, hakikat ve sanat ilişkisi ele alınmıştır. Her ne kadar bir
sistem filozofu olarak değerlendirilmese ve çalışmaları sistematik bir bütünlük arz etmese de Heidegger
düşüncesi bir devamlılık perspektifi içinde değerlendirilecektir. Bu çerçevede Heidegger’in, Varlığın
zamanın boyutları içerisinde sadece “şimdi”den hareketle ve mevcudiyet (presentia) anlamında
yorumlanmasına itiraz etme sebeplerine ve buna ilaveten Varlık anlayışını farklılaştıran unsurlara yer
verilecektir. Daha sonra aletheia olarak asli hakikat fenomeninden zaman içerisinde uyuşum fikrine
geçişin nasıl gerçekleştiği tahlil edilecektir. Heidegger felsefesinde Varlık ve hakikatin, birbirlerinin
varlık şartı olarak bir arada değerlendirilmesinin ve sanatın insanlar için hakikatin vuku bulmasında
hala asli ve zorunlu bir mecra olarak görülmesinin ne anlama geldiği sorgulanacaktır. Bu sorgulamaya
yön veren methodun iki parçası Heidegger’in fenomenolojisi ve dekokstrüksiyon mantığıdır. Bu
çerçevede izi sürülecek sorular ise şu şekildedir: -Heidegger düşüncesinde Varlık nasıl
yorumlanmaktadır? -Heidegger’in Varlığın zamanın boyutları içerisinde sadece “şimdi”den hareketle
ve mevcudiyet (presentia) anlamında yorumlanmasına itiraz etme sebepleri nelerdir? -Heidegger
düşüncesinde hakikat nedir ve aletheia olarak asli hakikat fenomeninden zaman içerisinde
uyuşum/mutabakat (adaequatio) fikrine geçişin nasıl gerçekleşmiştir? -Heidegger düşüncesinde varlık,
hakikat ve sanat ilişkisi çerçevesinde sanat nasıl konumlandırılmaktadır ve sanatın insanlar için
hakikatin vuku bulmasında hala asli ve zorunlu bir mecra olarak görülmesi ne anlama gelmektedir?
Anahtar Kelimeler: Heidegger, Varlık, Hakikat, Sanat.

16. Oturum
Sosyoloji Salon I

Oturum Başkanı : Mehmet Birekul 16:00 – 17:30

Sergül Topaktaş
Dijitalleşmeye Yüklenen Anlamlar: Kuşaklar Arası Bir Kıyaslama
Tuğçe Ayrıç
Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Üzerine Nitel Bir Araştırma
Bahattin Cizreli
Modern Anlam Sistemlerinin Geleneksel Dinlerle Karşılaştırmalı Analizinde Temel
Kavramlar
Nurdan Demir
Kadının Boşanma Sonrası Nafakasının İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
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Dijitalleşmeye Yüklenen Anlamlar: Kuşaklar Arası Bir Kıyaslama

Sergül Topaktaş
Karabük Üniversitesi
sergultopaktas@gmail.com

Dijitalleşme, çok katmanlı özelliği ile toplumun gündelik hayat alanının bir parçası haline dönüşmüştür.
Bilgi ve bilgiyi kullanma biçimleri üzerinde meydana gelen değişim ve dönüşüm, aynı zamanda
dijitalleşmenin de bir uzantısı olmaktadır. Dijitalleşmenin gündelik hayatı yönlendiren bir tarafı olduğu
düşünüldüğünde, bilgi ve bilgiyi kullanma biçimleri üzerinde çalışma yapmanın, içerisinde yaşanılan
sosyal gerçekliği anlamak için önemli bir adım olduğu görülecektir. Yapılan bu çalışmanın temel
hareket noktası dijitalleşme sürecinin bilgi ve bilgiyi kullanma biçimlerine etkisini incelemek olmuştur.
Bu bağlamdan hareketle kuşaklar arası bir kıyaslama yapılarak farklılıkları ve benzerlikleri tespit etmek
amaçlanmıştır. Bu farklılıkların ve benzerliklerin odak noktası ise X Kuşağı ve Z Kuşağı olarak
belirlenmiştir. Çalışma, nitel araştırma deseni olarak tasarlanmış ve İstanbul-Ankara-İzmir illerinde
yaşayan X Kuşağı (50-56) ve Z Kuşağı (17-20) ile yapılan mülakatlarda 19 kişiye 12 adet soru
yöneltilmiştir. Görüşmeye katılan X Kuşağı (50-56) katılımcıları Türkiye’de kamu sektöründe görev
yapmış ve 2020-2021 eğitim-öğretim yılında görevine hâlâ devam etmekte olan doktor, hemşire,
öğretmendir. Z Kuşağı (17-20) katılımcıları ise lise eğitimini kolejde tamamlamış ya da tamamlama
aşamasında olup üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler ve üniversite birinci sınıfta okuyan lise
öğrencisi, mezun ve üniversite öğrencisidir. Araştırmanın verileri Covid-19 salgını sebebiyle online
(çevrimiçi) olarak gerçekleşmiş ve görüşmeler ortalama iki saat sürmüştür. Çalışmada dijitalleşme
kavramı, internet alanını ve sanal ortamı ifade etmek için kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda,
gündelik hayat alanında dijitalleşme ile bilgi arasında önemli bir ilişkinin olduğu, bilgi ve bilgiyi
kullanma biçimlerinin değişim ve dönüşüme uğradığı, dijitalleşme sürecinde X ve Z Kuşağı’nın bilgi
ve bilgiyi kullanma biçimleri üzerinde benzerliklerin ve farklılıkların ortaya çıktığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dijital Sosyoloji, Dijitalleşme, Sanal Alan, Kuşak, Pandemi.
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Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Üzerine Nitel Bir Araştırma

Tuğçe Ayrıç
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
tugceayricc@gmail.com

İşgücü içerisinde büyük ölçüde görünmeyen bir emek gücüne sahip olan enformel sektör, çalışanları
birçok haktan yararlanmaktan mahrum bırakmakta ve hatta bu sektör içerisinde temel çalışma güvencesi
olarak sigorta dahi sağlanmamaktadır. Enformel sektör içerisinde önemli bir yere sahip olan ev eksenli
çalışma ise, bu görünmez emeği tam anlamıyla yansıtır niteliktedir. Nitekim ev eksenli çalışan kadınlar,
çalışma alanlarının ev olması itibariyle gerek çevrelerindeki kişilere gerekse kendilerine karşı, ortaya
koydukları ürünün bir emek olduğuna dair bir bilinç ile yaklaşmamaktalardır.
“Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Üzerine Nitel Bir Araştırma” isimli çalışmanın amacı; değişen
toplumsal yapı, yükselen eğitim düzeyleri, kadının istihdamdaki görünürlüğünün yanı sıra, anlamacı
sosyolojinin de vurguladığı üzere, toplumsal yaşamda görünmeyen kadınların yaşamlarına ışık tutmak
ve onların bu süreci deneyimleme süreçlerini anlamak, görünür kılmaktır.
Üç bölümden oluşan çalışmanın Birinci Bölümü’nde, konuya dair kavramsal arka plana, literatür
aktarımına yer verilmiştir. Bu arka plan dâhilinde; enformelleşme kavramına, ev eksenli çalışmanın ne
olduğuna, türlerine, özelliklerine, ev eksenli çalışmada ücret, çalışma saatleri ve çalışma algısı gibi alt
başlıklara ve ardından da ev eksenli çalışmada yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerilerine yer
verilmiştir. Çalışmanın İkinci Bölümü’nde ise, araştırmanın yöntemi sunulmaktadır. Üçüncü Bölüm ise
ev eksenli çalışma biçimini deneyimleyen 10 kadın görüşmeciyle, nitel araştırma yöntemlerinden yarı
yapılandırılmış mülakat yöntemiyle gerçekleştirilmiş olan; verilen cevaplar doğrultusunda, elde edilen
veriler analiz edilerek çeşitli bulguların bulunduğu kısımdır. Bu bulgular doğrultusunda ev eksenli
çalışmanın farklı bireyler için nasıl farklı veya benzer boyutlara sahip olduğu ve deneyimleme süreçleri
saptanmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Enformel İş Gücü, Ev Eksenli Çalışma, Görünmez Emek.
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Modern Anlam Sistemlerinin Geleneksel Dinlerle Karşılaştırmalı Analizinde Temel
Kavramlar

Bahattin Cizreli
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
bahattincizreli@gmail.com

Kökleri aydınlanma düşüncesine dayanan, 19. yüzyıl içerisinde kuramsal çekirdeği oluşan ve 20.
yüzyılın ikinci yarısında sistemli bir hal alan sekülerleşme kuramının temel tezlerinden biri modernite
ile geleneksel dinler arasında gerilim olduğudur. Ancak yine 20. yüzyıl içerisinde modern ideoloji ve
akımların da geleneksel dinler gibi kurumsallaştığı yönünde tezler ileri sürülmüş ve bu iddialar
sekülerleşme kuramına yönelik kritiklerin dayanaklarından biri olmuştur. Sekülerleşme kuramının
özünü oluşturan dinin modern toplumlarda giderek etkisini yitirdiği iddiasının aksine siyasal ve sosyal
hareketlerle geleneksel dinlerin karşılaştırılması sonucunda modern ideoloji ve akımların da geleneksel
dinler gibi kutsal, anlam, sembol ve ritüellere sahip olduğu ortaya koyulmaktadır.
Bu bildiri modern ideoloji ve akımları geleneksel dinlere benzeterek analiz etmeye çalışan temel kuram
ve kavramları derlemeyi amaçlamaktadır. Bildiride bu analojiyi kuran şu dört temel kavrama
odaklanılmaktadır: politik din, seküler din, sivil din ve örtük din. Bu kavramsallaştırmaların yanı sıra
aynı amaca sahip diğer teorisyenler ve kavramları da özce aktarılmaktadır. Çalışmada temel teorik
kaynakların taraması gerçekleştirilmekte ve okuyucuya ilgili alan yazın sistematik bir biçimde
sunulmaktadır. Bu sayede din sosyolojisi, toplumsal değişme, siyasal akımlar gibi farklı ilgi alanlarına
sahip araştırmacılar için rehber niteliğinde bir metnin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. Bu temel
amacın yanında çalışmanın genel amaçları sekülerleşme kuramının geçerliliğine ve moderniteyle
beraber kültürel kurumsallaşmada keskin bir kopuşun olduğu yönündeki sosyal bilimsel yaklaşımlara
yönelik bir sorgulamaya Türkçe alan yazından katkı sağlamaktır.
Anahtar Kelimeler: Anlam sistemi, Modernite, Politik Din, Örtük Din, Seküler Din, Sivil Din.
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Kadının Boşanma Sonrası Nafakasının İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

Nurdan Demir
İslami İlimler Kastamonu Üniversitesi
nurdandem@gmail.com

Aile, bir kurum olarak tarihin başlangıcından günümüze önemini korumaya devam eder. Nikâh akdi ile
başlayan bu süreç, kadın ve erkek arasında haklar ve sorumluluklar alanı oluşturur. Fıkıh, bu alanın
sınırlarını genel çerçeve ile tespit eder. Ancak zaman ilerledikçe bu sınırların nerede başlayıp nerede
bittiği ile ilgili tartışmalar gündeme gelmiştir. Özellikle klasik dönemden günümüze kadın ve erkek
rollerindeki değişim, haklar ve sorumluluklar bağlamında bir zihin karmaşasını da beraberinde
getirmiştir. Klasik kaynaklarda erkeğin kadına karşı malî sorumluluklarının mehir ve nafaka kavramları
etrafında şekillendiği görülmektedir. Mehir, kadına nikâh sebebiyle ödenen mal ve benzeri bir bedel
iken nafaka, kadının nikâh akdi boyunca sağlık giderlerinden kıyafetine kadar her türlü ihtiyacını
kapsar. Nikâh bağı sona eren kadının kurallarına riayet ederek beklemesi gereken zaman dilimine iddet
adı verilir. İddet dönemi kadının boşanma esnasındaki özelliklerine göre kuralları da değişen bir
dönemdir. Nikâh akdi boşanma ile sona erdiğinde iddet süreci boyunca kadına ödenen nafaka iddet
nafakası olarak isimlendirilir. Bu çalışmada, nafakanın genel çerçevesi tespit edildikten sonra iddet
nafakasının içeriği ve kapsamı ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. Ardından medeni hukuktaki boşanma
nafakasının problemleri değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Fıkıh, Nikâh, Nafaka, Mehir, İddet.

17. Oturum
Tarih Salon II

Oturum Başkanı : Ahmet Dönmez 16:00 – 17:30

Kübra Karaköz
Eski Mezopotamya İnancında Metamorfoz Arketipi ve Tanrısal Dönüşümler
Mahmut Cihat İzgi
On Dokuzuncu Yüzyılın İlk Yarısında Hint Alt Kıtasında Kurulan Eğitim Cemiyetleri ve
Faaliyetleri
Nilab Saeedi
“Şâhnâme-i Süleymani” Fethullah Ârifî Çelebi’nin Şehnâmesi’ni Sınıflandırmak
Nasiba Mirzayeva
Kıpçaklardan Önce Gürcistan`da Siyasi Durum
Nurcan Gül Arslan
Sultan Melikü’z-Zâhir Berkuk Döneminde Sır Kâtipliği Görevi
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Eski Mezopotamya İnancında Metamorfoz Arketipi ve Tanrısal Dönüşümler

Kübra Karaköz
Ankara Üniversitesi
karakozkubraa@gmail.com

Din, bireylerin ve toplumun inanışları doğrultusunda bir amaca ilişkin eylem icra eden, güç ve güçlerle
şekillenen, bireysel ve sosyal bir bütün, evrensel ve beşeri fenomendir. Animist, natürist ve totemist
düşünceler, epistemolojik düşüncenin kalıplaşmış formudur. Bireysel ve toplumsal bunalım, fiziksel
çevreyle bütün algılanması, dinin arketiplerine yön veren olgu olmuştur. Bu nedenle, dinler, tarih
boyunca coğrafi, siyasi, ekonomik ve kültürel değişime uyum sağlamıştır. Eskiçağ dinlerinde
metamorfoz arketipi, adaptasyonun nedeni, kriteridir. Bu, natürist, animist varlıkların birbirine
dönüşeceği anlamına gelmektedir. Dönüşümde canlı türü fark etmeksizin inkarne olan yeni varlığa yeni
anlam yüklenirdi. Eski Mezopotamya dinlerinde inkarne olan figürler, dönemin iktidarları aracılığıyla
dinde yer almaktaydı. Dinsel uygulamalar ve figürlerin teleolojik yaklaşımla ele alınması, siyasi gücün
etkisinin artmaya başlaması ile mümkün olmuştur. Tanrıların yüceltilmesi, üstünlük sağlanması
kralların ellerindeki bir propaganda aracı haline gelmiştir. Mitoslarda, öne çıkan tanrısal öğeler arasında
yoğun bir rekabetin yaşandığı görülmektedir. Bu rekabet, dönemin kent devletlerinin arasında yaşanan
siyasi çatışmanın bir yansıması olarak mitoslarda yer almaktadır. Din ve beraberinde şekillendirdiği
mitos, dua, ilahi, krali yazıt, kurban, sunu, ritüel ve tapınım gibi bir çok unsur dinin temellerinde yer
alan bazı arketiplerin belli bir döneme kadar inanç unsurlarının birbiriyle kaynaşmasına olanak
sağlamıştır. Bu kaynaşma, zaman içerisinde şartlara bağlı olarak değişirken özellikle siyasi çatışmaların
yaşandığı bir dönemde dinsel unsurlar siyasi güçlerin politikaları için kullanılan argümanlar haline
gelmiştir.
Anahtar Kelimeler: Eski Mezopotamya, Eski Mezopotamya Dini, Metamorfoz Arketipi, Tanrılar,
Demonlar.
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On Dokuzuncu Yüzyılın İlk Yarısında Hint Alt Kıtasında Kurulan Eğitim Cemiyetleri
ve Faaliyetleri

Mahmut Cihat İzgi
Sakarya Üniversitesi
cizgi@sakarya.edu.tr

1805-1812 yılları, Londra’da kapsamlı bir ilk öğretim sisteminin tesis edilmesini yönelik bir takım
tartışmalara sahne oldu. Bilhassa Anglikan kilisesi mensupları ve karşıtları arasındaki bu çekişmenin
temel sebebi yoksul sınıfların eğitimi ve bu eğitimin kim tarafından himaye edileceğiyle alakalıydı.
Bahsi geçen gruplar kısa bir süre sonra kurumsallaşma yönünde adımlar attılar ve kurdukları eğitim
cemiyetleriyle faaliyetlerine hız verdiler. Bu manada ilk hamle kilise içindeki muhaliflerden geldi ve
1808 yılında Kraliyet Lancasterian Cemiyeti [The Royal Lancastrian Society] kuruldu. Kilise
taraftarlarının bu hamleye cevabı gecikmedi ve 1811 yılında Ulusal Eğitim Cemiyeti [The National
Society for the Education of the Poor in the Principles of the Established Church, National Education
Society] Londra’da faaliyetlerine başladı. Kitlelerin eğitilmesiyle sosyal düzenin tekrar tesis
edileceğine inanan bu iki cemiyetin üyeleri kısa bir süre sonra faaliyetlerini metropol dışına taşımaya
karar verdiler. Bahsi geçen dönemde sayıları giderek artan misyoner cemiyetlerle işbirliği kuran ve
“kafir” topraklara doğru faaliyetlerini genişleten cemiyetler İngiltere’de “fakirleri terbiye etme”
sorumluluğunu “kafirleri medenileştirme” davasına dönüştürdüler. Bu manada çalışma öncelikle
Londra’da kurulan cemiyetleri örnek alarak Bombay, Bengal ve Madras başkanlıklarında tesis edilen
cemiyetlerin kuruluş nedenlerini ve faaliyet alanlarını incelemeye çalışacaktır. Saniyen, mezkur
cemiyetlerin kuruldukları bölgelerde İngiliz Doğu Hindistan Kumpanya idaresinin eğitim politikalarına
katkılarını ve tesirlerini değerlendirmeye gayret edecektir.
Anahtar Kelimeler: Andrew Bell, Joseph Lancaster, Madras Eğitim Sistemi, Bombay Eğitim
Cemiyeti, Madras Eğitim Cemiyeti, Hint Eğitim Tartışması.

10. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

“Şâhnâme-i Süleymani” Fethullah Ârifî Çelebi’nin Şehnâmesi’ni Sınıflandırmak

Nilab Saeedi
İbn Haldun Üniversitesi
nilab.saeedi@gmail.com

Fethullah Ârifî Çelebi’nin kaleminden çıkan Şehnâme-i Al-i Osman Kanuni Sultan Süleyman
dönemide kurulmuş olan Şehnâmecilik kurumuna ait ilk Şehnâme tarzı eserdir. Bu kurum Ârifî
ile gelişmiş ve yaklaşık elli sene devam etmiştir. Elli sene boyunca on beşe yakın eserler bu
kurumdan çıkmıştır. Fakat ilk örneği olarak bilinen Şehnâme-i Al-i Osman hem edebiyat
bakımından hem anlattığı olaylar bakımından diğer eserlere göre daha zengindir. Fakat
maalesef tarihçilerin veya edebiyatçıların araştırmalarında çok rağbet görmemiştir. Bu tarz
eserleri belli bir sınıfa koymak güç bir iştir. Manzum olarak yazılan fakat tarihi olayları konu
ettiği için her iki sınıf arasında bir yeri kapsamaktadır. Ârifî’nin kişisel anlayışı eseri anlamayı
kolaylaştırıyor. Sefevi ve Osmanlı rekâbeti eser boyunca göstermiştir. Fakat hayatı kesin
bilinmeyen şair birçok tartışmanın açılmasına neden olmuştur. Bu araştırmada Ârifî’nin
hayatına ışık tutarak eserin nedenlerine ve hangi sınıfa ait olduğunu dair tespitler ortaya
konulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın ışığında bu değerli şehnamenin, Türkiye sınırları içinde
daha önce araştırmacılar tarafından bilinmeyen nüshası tanıtılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Şehnâmecilik, Ârifî, Edebiyat, Tarih, Kanuni Sultan Süleyman.
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Kıpçaklardan Önce Gürcistan’da Siyasi Durum

Nasiba Mirzayeva
Erciyes Üniversitesi (Bakü Devlet Üniversitesi)
nasiba.mirza.77@gmail.com

Araştırmamız tarihsel akışa bağlı olarak X-XII yüzyılları kapsayacaktır. Bu dönemde feodalizm
(derebeylik) Gürcistan`da yeni aşamaya kadem basmıştı. Artık şehirlerde tüccarlardan “mokalakebi”
(çev: şehirliler) denilen birlikler oluşmuş ve bu birlikler feodallerle mücadeleye girerek merkezi
hakimiyet kurma çabasına girmişlerdi. Diğer tarafda bu birliği desteklemeyen ve merkezi hakimiyet
aleyhtarları olan aznaurlar yani, soylular vardı. Bahsedilen dönemde Gürcistan hükümdarları ile
soylular arasında görüş farklılıkları mevcuttu. Hakimiyetin bir şahsın elinde birleşmesi soyluların
topraksız kalmasına neden olabilirdi. Ele alınan bu çalışmada genelleme yapacak olursak sınıflar arası
mücadelenin kronolojik olarak III. Bagrat`ın hakimiyyeti döneminden (978-1014) IV. Davit`in
hakimiyetine kadar (1089-1125) sürdüğünü görebiliriz. Devlet dahilindeki bu görüş farklılıkları dış
kuvvetler tarafından da desteklenmekteydi. XI. yüzyıldan itibaren Selçuklular da bölgede etkin bir rol
üstlenmiştiler. Gürcü kaynaklarında adı geçen “Didi Türkoba” nın (Büyük Türklük) esası Sultan
Melikşah`ın Gürcistan seferinden sonra koyulmuştu. Artık II. Georgi (1072-1089) zamanından itibaren
Gürcü hükümdarları bu Türk akınlarını durdurmak için yol arayışına çıkmıştılar. IV. Davit döneminde
dış politikada Kıpçak Türklerinin kuvvetleri Gürcü devlet teşkilatının merkezleştirilmesinde etkin bir
role sahip olmuştur. Betimsel yöntemle yapılan araştırmada tarihi kaynaklara dayanılarak Kıpçaklardan
önce Gürcistan`daki siyasi dönem incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Feodalizm, Kafkasya, Gürcistan, Kıpçaklar, Aznaurlar.
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Sultan Melikü'z-Zâhir Berkuk Döneminde Sır Katipliği Görevi

Nurcan Gül Arslan
Erciyes Üniversitesi
nurcangularslan@gmail.com

Sır katipliği Memlükler döneminde sivil bürokrasinin üstlendiği önemli görevlerden biri idi. Bu
dönemde sır katiplerinin görevleri arasında Dîvânu’l-inşâ başkanlığını yürütmek, sultana gelen her türlü
yazıyı ona okuyup sultanın iradesine göre cevaplamak, Dîvânü’l-mezâlim’e gönderilen dilekçeleri
okuyup yanıtlamak, diğer birimlerden gelen evraklara sultanın mührünü basmak sayılmakta idi. Sultan
Seyfeddin Kalavun zamanında ihdas edildiği bilinen sır katipliğinin Memlük Devleti’nde zamanla yetki
alanının değişip öneminin arttığı görülmektedir. Ayrıca Burcî Memlükleri dönemine gelindiğinde sır
katiplerinin sivil bürokrasinin en başında yer aldıklarına işaret eden kayıtlara da Memlükler dönemi
kaynaklarında rastlamak mümkündür. Yönetimin Bahrî Memlüklerinden Burcî Memlüklere geçiş
evresi olarak adlandırılan Sultan Berkuk idaresinde de sır katipliği görevinin oldukça etkin bir konumda
olduğu dikkati çekmektedir. Ayrıca Sultan Berkuk dönemi, idari dönüşümün sancılarının memlüklerin
ve emirlerin isyanları, Berkuk’un tahttan indirilişi ve yeniden idareyi ele alması gibi olaylar ile kendini
gösterdiği bir dönemdir. Kurumsal dönüşümlerin siyasi gelişmelerden bağımsız olabileceği
düşünülemez. Bu nedenle sır katipliği görevinin Burcî Memlükleri döneminde öneminin arttığına dair
nakiller de, bu idari geçiş sürecinin siyasi gelişmeler ile birlikte ele alınması gerekliliğini ortaya
çıkarmaktadır. Bu çalışma Sultan Berkuk döneminde görev alan sır katiplerini, tabakat ve tarih
kitaplarının kayıtları ve Berkuk dönemi siyasi olayları ışığında inceleyip Burcî Memlükleri zamanında
sır katipliği görevinde meydana geldiği ifade edilen yetki genişlemesine ışık tutmayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Memlükler, Berkuk, Sır Katipliği.

18. Oturum
Psikoloji Salon III

Oturum Başkanı : Yusuf Bayar 16:00 – 17:30

Elmas Merve Malas, Hatice Serra Malas
Covıd-19 Döneminde Sağlık Çalışanlarında Damgalama ve Damgalanma Algısının
Değerlendirilmesi
Ayten Kesme
Dini/Manevi Danışmanlık ve Rehberlikte Şükür Değeri ve Bireye Etkileri
Müberra Öztürk
Depresyon ve Dindarlık İlişkisi
Nesibe Sucaklı
Toplumsal Sınıfların Psiko-Sosyal Problemlerle Baş Etme Yöntemleri: Üst Gelir Grupları
Üzerine Nitel Bir Çalışma
Ahmet Sefa Kıratik
Ötekilerin Ötekisi; Göç Deneyimi Yaşayanların Göçmen Algıları ve Göçmenlere Karşı
Tutumları
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Covid-19 Döneminde Sağlık Çalışanlarında Damgalama ve Damgalanma Algısının
Değerlendirilmesi

Elmas Merve Malas 1 & Hatice Serra Malas 2
1

Konya Medicana Hastanesi
2
Beyhekim Psikiyatri
mervemalas@hotmail.com

Amaç: COVID-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarının başkalarına ve kendilerine yönelik
damgalama yaptıklarına literatürde yer verilmiştir. Çalışmada sağlık çalışanlarının COVID-19 ile ilgili
başkalarına ve kendilerine yönelik damgalama yapıp yapmadıkları ayrıntılı olarak anket yoluyla
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Sağlık çalışanlarının COVID-19 ile ilgili başkalarına ve kendilerine yönelik damgalama
algısını değerlendirmek amacıyla daha önceki çalışmalardan da yararlanılarak belirlenmiştir.
Başkalarına yönelik ve kendilerine yönelik damgalama 2 farklı anketle (Form A ve Form B)
değerlendirilmiştir. Araştırma web ortamında oluşturulan anket formu aracılığıyla online olarak
gerçekleştirilmiş, toplamda 245 katılımcıya ulaşılmıştır (135 kadın, 110 erkek). Elde edilen veriler
SPSS 24.0 paket programı ile analiz edilmiştir.
Bulgular: Sağlık çalışanlarının başkalarına ve kendilerine yönelik olumsuz tutumlarının olduğu
görülmüştür. Faktör analizinde sağlık çalışanlarının başkalarına yönelik “sosyal damga” ve
“başkalarına yönelik sosyal damgayı anlama” alt boyutu, Kendilerine yönelik ise “kendine yönelik
ayrımcı yorumlar” ve “kendilerine yönelik olumsuz algı” alt boyutu olduğu belirlenmiştir.
Sonuç: Sağlık çalışanlarının başkalarına ve kendilerine yönelik olumsuz düşüncelere sahip olmalarının
birçok sebebi olabilir. Bu sebeplere örnek olarak; iş stresi, tükenmişlik, yeterli desteğin olmaması,
pandemi ile hastalığa yakalanma ve bulaştırma korkusu olabilir. Bu sebeplerin ayrıca tespit edilmesi ve
araştırma konusu olması gerekmektedir. Ayrıca sağlık çalışanlarının COVID-19 pandemisi sürecinde
psikolojik olarak destek verilmelidir.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Sağlık Çalışanları, Damgalama, Damgalanma, Algı.
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Dini/Manevi Danışmanlık ve Rehberlikte Şükür Değeri ve Bireye Etkileri

Ayten Kesme
Sakarya Üniversitesi
aytenkesme@gmail.com

Dini/manevi danışmanlık ve rehberlik, insan yardım hizmetlerine dini ve manevi ögelerin de dahil
edildiği disiplinler arası bir hizmet alanıdır. Bireylerin inançları ve manevi kaynaklarından yola çıkarak
‘kendi kendilerine yardım etmelerine’ yardım etmeyi ve insanların psikolojik sağlıklarına katkı
sağlamayı amaçlar. Böylece yaratılıştan her tür erdeme, mutluluğa ve mükemmelliğe ulaşmak meylinde
olan insanlara, bu yolda karşılarına çıkabilecek engelleri aşmak için destek verilmiş olur. Dini/manevi
danışmanlık ve rehberlik adına bu süreçte, bireyde olumlu duygular oluşturarak psikolojik iyi oluşuna
katkı sağlayabilecek bireysel ve toplumsal değerlerin kullanılması ve kazandırılması da önem arz
etmektedir. Çalışmamızın amacı dini/manevi danışmanlık ve rehberlikte, birey için değerlerin rolünün
ne olduğunu, şükür değeri özelinde ele alarak tespit etmeye çalışmaktır. Çalışmada dini/manevi
danışmanlık ve rehberlik, manevi değerler, şükür konularıyla alakalı olarak yapılan önceki çalışmalar
taranmış, elde edilen bulgular karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Konuyla ilgili ayet ve hadislerden de
istifade edilmiştir. Sonuç olarak, şükrün insanın fiziksel ve ruhsal sağlığını olumlu etkilediği, başa
çıkma sürecinde bireye yardımcı olduğu, olumlu kişilik yapısı ve davranış özellikleri kazandırarak
bireyin kendini kabulüne ve gelişimine katkı sağladığı, kişiler arası iletişimi kuvvetlendirdiği
bulunmuştur. Bununla beraber şükrün, iyimserlik kazandırdığı bireye umut aşılayarak hayat
memnuniyetine katkı sağladığı, olaylar karşısında farkındalık kazandırdığı ve bakış açısını genişlettiği,
materyalist ve narsist eğilimlerin olumsuz sonuçlarına karşı koruyucu olduğu ortaya çıkmıştır. Şükrün
sayılan tüm bu faydalarıyla, dini/manevi danışmanlık ve rehberlik için son derece önemli yardımcı bir
değer olduğu anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dini/Manevi Danışmanlık ve Rehberlik, Manevi Değerler, Şükür, Pozitif Psikoloji.
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Depresyon ve Dindarlık İlişkisi

Müberra Öztürk
Sakarya Üniversitesi
mberraozturk@gmail.com

Depresyon “ruhsal çöküntü” anlamına gelmektedir. İnsanların depresyona girmesine sebep olan birçok
faktör olduğu gibi, depresyondan çıkmasına yardımcı olan şeyler de vardır. Din, insanların hayatına
anlam katan bir olgu olduğundan depresyondan çıkmaya yardımcı olan şeylerin başında gelir.
Bireylerin hayatında çeşitli dönemlerde kimliklerini sorguladıkları ve hayatlarını anlamlandırmaya
çalıştıkları dönemler olmaktadır. Din; kişinin karşılaştığı sıkıntı ve sorunlar sonucunda olumsuz
düşünme, karamsarlık ve kaygı gibi durumlarda sağladığı sosyal imkanlar ve bireysel ibadetler ile
insana zorlukların üstesinden gelmesinde yardımcı olur. Dinin depresyon eğilimini artırdığı durumlar
da olmaktadır. Kişinin yaşadığı karamsar ve umutsuz ruh hali sırasında, hayata ve birçok şeye duyduğu
ilgisizliğin ibadetlere de yansıması bireyleri günahkâr olarak hissettirebilmektedir. Bu durum da
depresyonun düzeyini artırmaktadır. Umutsuzluk ve karamsarlık gibi duyguların bir devamı olan
depresyon, bireyi intihara kadar götürecek sonuçlara sebebiyet verebilmektedir. Bu çalışmada
depresyonun ne olduğu ve depresyona sebep olan etkenlerden bahsedilmiş, dini yaşama ve depresyon
arasındaki ilişki ortaya konmuş; yapılan araştırma, anket ve gözlemler karşılaştırılarak ortaya çıkan
sonuçlar incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Din, Ruh Sağlığı, Depresyon, Dindarlık.
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Toplumsal Sınıfların Psiko-Sosyal Problemlerle Baş Etme Yöntemleri: Üst Gelir
Grupları Üzerine Nitel Bir Çalışma

Nesibe Sucaklı
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
sckl_nesibe@hotmail.com

Her birey ait olduğu grubun yaşam tarzlarından numuneler barındırır. Daha büyük bir ağın parçası olma
durumu sosyal dünyaya dair algıyı etkiler. Bireyin düşünce şekline etki eden bu ağın izleri yaşam
pratiklerini oluşturan en önemli unsurlardan biridir. Kendini en fazla ekonomik, kültürel ve sosyal
sermaye açısından görünür kılan bu ağların dâhil olduğu toplumsal sınıflar, yalnızca somut olarak
sosyal statü, meslek, eğitim gibi konularda varlık göstermemektedir. Sınıfların; yaşam tarzları,
beğenileri, tercihleri, bir diğer sınıftaki bireylere dair algısı da sosyal yaşama ilişkin tutumlarını
etkilemektedir. Toplumdaki bu katmanlaşmanın görünürlüğü/görün(e)mezliği bireylere yaşam
sorunları karşısında çözüm stratejileri üretiminde dayanak oluşturur. Bu durum ailelerin çocuklarının
hayatındaki problemlere olan yaklaşımlarında da belirginlik kazanmaktadır. Yaşamın en kritik
noktalarından biri olan ergenlik dönemi de ailelerin sıklıkla karşılaştığı bazı problemleri
barındırmaktadır. Sorunlarla baş etme yöntemleri ise bulunulan toplumsal konumlara göre birbirinden
farklılık arz etmektedir. Bu bağlamda çalışmada ele alınacak konu; ses, ergenlik dönemi sorunları ve
bunlarla baş etme yöntemleridir. Üst gelir grubuna mensup annelerin; ergenlik dönemindeki
çocuklarına ilişkin sorunlara yaklaşım tarzları toplumsal sınıflar bağlamında nitel analizle açığa
çıkarılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Toplumsal Sınıflar, Ergenlik, Psiko-sosyal Problemler, Çözüm Stratejileri, Sosyoekonomik Statü.
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Ötekilerin Ötekisi; Göç Deneyimi Yaşayanların Göçmen Algıları ve Göçmenlere
Karşı Tutumları

Ahmet Sefa Kıratik
İstinye Üniversitesi
sefakiratik@icloud.com

Sosyal bilimler literatüründe öteki, kişisel veya toplumsal kimlik söz konusu olduğunda genellikle
karşıt argümanlar üzerinden, özneyi tanımlayıcı bir etken olarak ele alınmaktadır. Bu bağlamda
ötekilik; göçmen ve yerli ilişkilerinde belirleyici bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Göçmenler,
göç sürecinden kaynaklı sosyal, kültürel, ekonomik ve psikolojik faktörlerden dolayı zorlu deneyimler
yaşamaktadırlar. Ötekileştirici tavırlara maruz kalıyor olmaları da bunlardan birisidir. Yaşadıkları bu
deneyimlerden dolayı, diğer göçmenlere karşı yapıcı tutumlar içerisinde olmaları beklenir. Ancak
toplumsal yaşamın çeşitli kademelerinde, bu beklentiyi boşa çıkaracak birçok hadiseye şahit
olmaktayız. Dolayısıyla, göçmenlerin tecrübelerinin diğer insanlara karşı davranış şekillerine ne
düzeyde etkisinin olduğu sorusu akla gelmektedir. Bu araştırmada, kendileri ya da aileleri göç deneyimi
yaşamış Almanya’da ikame eden bireylerin, yakın zamanda Almanya’ya göç etmiş Suriyelilere karşı
geliştirdikleri algı ve tutumları incelenecektir. Sosyal psikoloji yaklaşımıyla ele alınacak olan konu,
geliştirilen algı ve tutumların altında yatan psikolojik nedenleri ortaya çıkarmaya çalışacaktır.
Araştırmada metodoloji olarak niceliksel yaklaşım benimsenecek ve likert tipi tutum ölçeği içeren
anketler kullanılacaktır. 1970-1980’liden itibaren Türkiye’den Almanya’ya göç eden ailelerin üyeleri
örneklem olarak ele alınarak bu kişilerin diğer göçmenler üzerine geliştirdikleri tutumlar ve algıları
sorgulanacaktır. Araştırma verileri Henri Tajfel ve John Turner tarafından 1970’lerin ortalarında
geliştirilmiş Sosyal Kimlik Kuramı ve Jim Sidanius and Felicia Pratto tarafından 1994 yılında
geliştirilen Sosyal Üstünlük Teorisi ile değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Göçmen Tutumları, Göçmen Algısı, Göç, Öteki.

19. Oturum
İletişim Bilimleri Salon I

Oturum Başkanı : Zehra Özkeçeci 10.00-11.30

Özlem Örcen
Güncel Sanatta Yemeğin Görünümleri
Gül Nihal Türkmen
Teknoloji Bağımlılığı ve Bağımlılığın Tükettiği Kimlikler
Esra Nazlı
Türkiye’nin Dönemsel Değişimleri ile Değişen Ekran Yüzü “TRT Kanalında Yayınlanan
Kur’ân-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Örneğinde”
Eda İleriok
Göstergebilim Yönteminin Reklam Analizinde Kullanılması ve Manipülasyona Etkisi
Gizem Yavuz Yıldız
Sait Faik Abasıyanık “Havada Bulut” Hikâyesinin Yapısal Çözümlemesi
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Güncel Sanatta Yemeğin Görünümleri

Özlem Örcen
Hacettepe Üniversitesi
ozle.orcen@gmail.com

Yaşamsal faaliyetlerin devamı için gerekli olan temel ihtiyaçlardan biri olan yemek, günümüzde birçok
disiplinin çalışma alanına girmiştir. Tarihte iktidar ilişkilerinin yönünü tayin ederek uygarlık
gelişimini etkileyen bir araç olarak karın doyurmaktan çok daha fazla işleve sahip olagelmiştir. İktidar
ilişkileri ve eşitsizliklerin yol açtığı sorunların temel nedenlerinden biri olarak görülen yemek, söz
konusu ilişkilerin ve eşitsizliklerin yaşandığı, görünür olduğu gündelik hayat pratikleri içerisinde yer
almakta, bu yönüyle diğer birçok disiplinin olduğu gibi sanatın da ilgi alanına girmektedir. Bir gündelik
hayat pratiği olarak yemek, tarih boyunca farklı yaklaşım biçimleriyle olmakla birlikte sanatsal
üretimlere yansımıştır. Görsel sanatlar ve özellikle güncel sanatın yemeğin kendine en fazla yer bulduğu
alanlar olması XX. yy başlarında temsil ve anlatıya dayalı sanat anlayışının değişerek sanatın kavramsal
yönünün öne çıkmaya başladığı bir dizi dönüşümle ilişkili olmaktadır. Dönemin kültürel, siyasal ve
sosyal koşullarına bağlı olarak ve aynı zamanda bu etkilerin de görüldüğü, gündelik hayat içesinden
alınan sıradan bir objenin sanatsal üretimin nesnesi haline gelebildiği işlerle sanatçılar, kendi
deneyimleri üzerinden eleştirel bir yaklaşım geliştirme yoluna gitmişlerdir. Geçmişte Dadacılarla kadar
götürülebilen bu süreç Pop Art ya da Fluxus gibi çeşitli sanatsal yaklaşımlarla devam ederek günümüze
kadar çeşitlenen boyutlarıyla devam etmiştir.
Bu çalışma birçok sanatçının odağına yemeği aldığı örneklerle yemeğin gündelik hayatta toplumsal
yaşamla ilişkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Özellikle güncel sanat odaklı sanat pratiklerinin yemekle
ilişkisi üzerinden yapılacak olan inceleme güncel sanatın modernist sanattan farklılıklarını ve sunduğu
imkanları ortaya koyarak yemeğin bu imkanlar dahilinde söz konusu işlerde hangi bağlamlarla ele
alındığını, gıdanın çok boyutlu bir olgu olarak tartışıldığı ilişki ağları üzerinden irdeleyerek ortaya
koymayı hedeflemektedir.
Anahtar Kelimeler: Yemek, Sanat, Güncel Sanat, Gündelik Hayat, Tüketim.
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Teknoloji Bağımlılığı ve Bağımlılığın Tükettiği Kimlikler

Gül Nihal Türkmen
İnönü Üniversitesi
turkmengulnihal@gmail.com

Her bireyin zaman ve mekân farkı göz etmeksizin teknolojiyi hayatlarının her alanında kullanabiliyor
olması, teknolojinin bireylerin hayatlarındaki kullanım alanını genişletmesine sebep olmaktadır.
Böylece teknoloji bir yandan bireylerin hayatlarındaki hemen her ihtiyacı karşılamanın kolay ve
ulaşılabilir yollarını sunuyor olsa da, diğer yandan bireylerin hayatlarında yer alan önemli kavramların
sorgulanmasına ve anlamlarının değişmesine yol açmaktadır. Bu nedenle teknoloji kullanım alanları ve
pratiklerinin artması nedeniyle teknoloji bağımlılığı ve bu bağımlılık sonucunda kimliğin bir tüketim
nesnesi haline gelmesi arasındaki ilişkisinin incelenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Mevcut literatür incelendiğinde teknoloji bağımlılığı ve kimliğin tüketimi konusunu doğrudan ele alan
çalışma olmadığını görülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada teknoloji bağımlılığı ve bağımlılığın
bireylerin kimliklerini bir tüketim nesnesi haline getirip getirmedikleri nitel araştırma yöntemlerinden
yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile incelenmektedir.
Çalışma sonucunda literatürde var olan çalışmalara ek olarak teknoloji kullanımının bir bağımlılık
haline gelmesi ve bu bağımlılığın kimlik tüketimi ile olan ilişkisine vurgu yapılmaktadır. Çalışmanın
sonucunda bireylerin teknoloji kullanımlarının bağımlılık düzeyine gelmesi ile birlikte, bireylerin
“kimlik” kavramına dair bir sorgulama içerisine girdikleri ve bu sorgulama sonucunda kendi
kimliklerini yücelttikleri ya da değiştirme yoluna gittikleri görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Teknoloji Bağımlılığı, Tüketim, Kimlik, Sosyal Kimlik.
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Türkiye’nin Dönemsel Değişimleri ile Değişen Ekran Yüzü “TRT Kanalında
Yayınlanan Kur’ân-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Örneğinde”

Esra Nazlı
Dicle Üniversitesi
esranaz3@gmail.com

Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ile iletişim biçimlerimizde değişimler yaşanmış, insan insana
gerçekleşen iletişim biçiminin yerini makine- insan iletişim biçimi almıştır. Bu araçlar, kontrolünü
elinde bulunduranlar açısından kendi ideolojilerini, düşünme biçimlerini geniş kitlelere yayma olanağı
sunmuştur. İçeriklerine müdahale edebildikleri, istedikleri gibi yönlendirebildikleri aletler olması ve
izleyenlerinin özgürlüklerini kısıtlaması en büyük handikapları olmuştur. Türkiye’de bu araçlardan en
yaygını olan televizyonun ve devlet kanalı olması dolayısıyla TRT’nin bu çerçevede en açık örnekleri
sunduğunu söyleyebiliriz. Devlet kanalı olan TRT’nin dini içerikli programlarının değişen politikalar
ile dönemsel olarak yoğunlaştıklarını veya seyreldiklerini gözlemleyebilmekteyiz. Bu programlardan,
günümüzde yayınlanan ‘Kur’ân-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’ ise dini yayınların yoğunluğunun
en üst örneği olmaktadır ki programa dönemin Cumhurbaşkanı’nın bizzat katılımı bunu göstermektedir.
Çalışmamamız bu dini yayınların Türkiye’deki tarihsel seyrini ve yaşanan siyasi değişimler ile
ekranların da dini içerikli yayınlar etrafında nasıl değiştiğini ortaya koymak amacı ile hazırlanmıştır.
Bunu yaparken programın, Türkiye’nin resmi kanalı olan TRT’de yayınlanan dini içeriklerinin, ülkenin
dönemsel politik değişikliklerine paralel olarak değişmesi, doküman incelemesi yöntemi ile ortaya
konmuştur. Belirlenen programın ise 2020 Ramazan ayında yayınlanan bölümlerinin içeriklerinin
izlenmesi ve programa dair yapılan eleştirilerin de ortaya konulması yolu izlenmiştir. İçerik incelemesi
yöntemi ile belirlenen temalar ışığında değerlendirmeler yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Medya, Dini İçerikli Yayınlar, TRT, Kur’ân-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması,
Türkiye’nin Değişen Yüzü.
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Göstergebilim Yönteminin Reklam Analizinde Kullanılması ve Manipülasyona
Etkisi

Eda İleriok
Kocaeli Üniversitesi
eda.ileriok@gmail.com

Reklamlar hayatımızın her alanında oldukça önemli bir yer kaplamaktadır. Reklamlar bir ürünün
tanıtımını en iyi ve en çarpıcı şekilde yapmaktadır. Bu tanıtımlar yapılırken bireyleri etkilemek için
birçok farklı teknik ve yöntem kullanılmaktadır. Reklamlarda belirlenen müzikler, renkler, kişiler,
olaylar her zaman bir amaç ve bir anlam taşımaktadır. Reklamların herkes tarafından algılandığı düz
anlamların yanında Barthes’ın belirttiği yan anlamlarda kullanılmaktadır. Kullanılan bu yan anlamda
reklamlar üzerinden gösterilen olarak belirlenen özellikler aslında reklamın neyi anlatmak istediğini
vurgulamaktadır. Gösterilen olarak ayrılan bu anlamda manipülasyon tekniği oldukça fazla
kullanılmaktadır. Reklamlara yerleştirilen ve doğal akışta dikkat çekmeyen ögeler bireylere fark
ettirmeden etki etmektedir. Araştırmada incelenen on farklı reklam içeriği ile reklam filmlerinde
anlatılmak istenen temel fikirler açıklanmaktadır. Araştırmada “Arko Men tıraş kremi, Yandex, Weet,
Sensodine, Atasay, Vodafone, Emotion, Renault, Türk Telekon, Teknosa” reklamları incelenmekte ve
Barthes’ın göstergebilim tekniğinden yararlanılarak gösterge, gösteren ve gösterilen ayrımında
açıklanmaktadır.
Kullanıcılar hangi yönden etkilenmek isteniyorsa reklamların alt metinleri bu çerçevede çizilmektedir.
Çalışmanın amacı reklamlar üzerinden yapılan manipülasyonu göstergebilim yöntemi ile açıklamaktır.
Çalışmada yöntem olarak göstergebilim tekniği kullanılmaktadır. Bir reklamın aslında neyi gösterirken
neyi anlatmak istediği tek tek açıklanmakta ve manipülasyon tekniklerine göre incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Söylem, Göstergebilim, Reklam, Manipülasyon, Kitle İletişim Araçları.
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Sait Faik Abasıyanık “Havada Bulut” Hikâyesinin Yapısal Çözümlemesi

Gizem Yavuz Yıldız
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
gizemmn.yvz@gmail.com

Türk hikâyeciliğinin önemli isimlerinden biri olan Sait Faik Abasıyanık 1951 yılında yayımlanan
‘Havada Bulut’ hikayesi birbirini tamamlayan on beş hikayeden oluşmaktadır. Hikaye yazarın yaşadığı
dönemin özelliklerini ve kendi yaşamından kesitler yansıttığı ve bunun için toplulaştırma gittiği yani
hikayeleri birleştirtirdiği söylenebilir.
Bu çalışmada yapısal çözümlemesinde öncelikle mimésis ve diégésis, anlatı ve öyküleme, anlatıcı,
anlatı kişileri, olay örgüsü, zamansallık, uzamsallık kavramlarına değinilmiş ve bu kavramlar
çerçevesinde incelenmiştir. Çalışmada her bir hikaye ayrı ayrı incelenmiş ve genel bir çözümleme
yapılmıştır. Havada bulut hikayesinin genel çözümlemesini göre o dönemki toplumlar hakkında bilgi
vermektedir. On dokuzuncu yüzyıl sonunda İstanbul’da 93 Harbi sonrası yoğun göçe maruz kalması ve
İstanbul’un nüfus mübadelesi dışında tutulması İstanbulda Hristiyan nufusun fazla olmasına neden
olmuştur. Hikayesindeki kahramanların çoğunluğunu da Hristiyan kahramanlar oluşturmaktadır hatta
kahramanın aşık olduğu kadın bir Hristiyan Rum’dur. Çalışmada her bir hikaye ayrı ayrı incelenmiş ve
genel bir çözümleme yapılmıştır. Çalışmada yöntem sunumunu, kapsamlı analiz bölümü izlemekte ve
Havada Bulut’ta oluşturulan derin yapı ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sait Faik Abasıyanık, Havada Bulut, Edebiyat, Yapısal Çözümleme.

20. Oturum
Edebiyat Salon II

Oturum Başkanı : Aziz Ayva 11:30 – 13:00

Nazım Taşan
Sözden Artuk Nesne Kalmaz Yadigâr: Şair ve Haminin Motivasyonu
Ayşe Kübra Bilgin
Klasik Türk Edebiyatı Mesnevîlerinde Oruç İbadetinin Görünümü (XV. Yüzyıla Kadar)
Mehmet Altınova, Şule Kandemir
Klasik Türk Edebiyatında Yer Alan Lugazların Ortaöğretimde Kullanılması Üzerine Bir
Saha Araştırması
Talha Çiçek
Mâni ve Türkü Gibi Yaygın Metinlerde Bir Vurgu Olarak Dağ Kültü
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Sözden Artuk Nesne Kalmaz Yadigâr: Şair ve Haminin Motivasyonu

Nazım Taşan
Pamukkale Üniversitesi
anazimtasan@gmail.com

Mesnevîlerde, şair eser kaleme alma nedenlerini sebeb-i telif bölümünde belirtmiştir. Her eserin
kendine has telif nedeni olabileceği gibi birçok eser için ortak sayılabilecek saiklerden de söz edilebilir.
Uhrevi beklentiler içinde olan şair Hak rızasını kazanma, ümmete faydalı olma ve dini öğretmeyi
amaçlarken dünyevi gayelerle eser oluşturan şair mansıb umma, nimete kavuşma, şöhret bulma yahut
içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıdan kurtulmayı hedefleyebilir. Şiirin doğası göz önünde
bulundurulduğunda şairin dünyevi ve maddi gayelerinin haricinde yahut onlarla beraber sanat yapma,
sanatlı söz söyleme çabası içinde olduğu da görülür. Öte yandan eser kaleme almak için şairin güçlü bir
motivasyona sahip olması, mesai harcaması ve süreç içerisinde bir tecrübeye/ustalığa ulaşması
gerekmektedir. Şairin aylarını belki yıllarını hasredeceği eserin bu uğraşa değer bir keyfiyete haiz
olması beklenir. Ölüm düşüncesiyle yüzleşen şair için dünyanın geçiciliği, kabullenmesi zor bir
gerçektir. Kalıcının (baki kalma) geçiciden (fena bulma) değerli olduğunu düşünen şair, ardından
yadigar bırakma arzusu duyar. Sebeb-i teliflerden anlaşıldığına göre şairin eser yazmak için ihtiyaç
duyduğu başat motivasyonlardan biri hayırla anılacağı bir hatırayı (hoş sada) arkasında bırakma
düşüncesidir. Mezkur motivasyonun şair için olduğu kadar hami için de geçerli olduğu yine
mesnevîlerde söz konusu edilir. Bu tebliğde şairin eser bırakma ve haminin eser yazması için şairi
destekleme motivasyonu olarak eseri bir yadigar olarak görmeleri konusu Anadolu sahasında kaleme
alınan Türkçe mesnevîlerin kurucu eserlerinde (m. 1317-1449) yer alan sebeb-i telifler üzerinden
işlenecektir.
Anahtar Kelimeler: Mesnevi, Sebeb-i Telif, Hami, Ad Bırakma, Yadigar.
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Klasik Türk Edebiyatı Mesnevîlerinde Oruç İbadetinin Görünümü
(XV. Yüzyıla Kadar)

Ayşe Kübra Bilgin
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
akubrabilgin@gmail.com

İbadetler, gündelik hayattaki hâkim rolüne paralel olarak Klasik Türk Edebiyatında da nüfuzlu bir yer
edinmiştir. Bu bildiride, XV. Yüzyıla kadar Anadolu sahası mesnevilerinde oruç ibadetinin tezahürleri
incelenecektir. Şairlerin mesnevînin imkanlarıyla; oruç ibadetini nasıl ele aldıklarına
değinilecektir. Bu hedef doğrultusunda ele alınacak mesnevîler; Mürşidü’l-‘Ubbâd, Miftâhü’l-Ferec,
Ravzatü’l-Envâr, Muhammediye, Gülzâr-ı Ma’nevî, Arif’in Mi’râc-ı Nebî’si, Garibnâme, Murâdnâme, Mesnevî-i Murâdiyye, Hikmetname, Gülşehri’nin Mantıku’t-Tayr’ıdır. Bununla birlikte;
Ahmedî, Mihrî Hanım, Necâtî Beg, Ahmed Paşa Divânlarının ilgili kısımları da belirtilecektir.
Bildiri neticesinde; Divan şairlerinin perspektifinden oruç ibadetinin nasıl ele alındığına dair bir
çerçeve çizilmiştir. Orucun hem zahirî hem de bâtınî özelliklerine değinilmesi dikkat çekicidir. Bu
yönüyle orucun sağaltıcı etkisi vurgulanmıştır. Oruç muhtevalı Klasik Türk Edebiyatı metinlerinin
Arap ve Fars edebiyatındaki aynı muhtevalı metinlerle karşılaştırılması gerekmektedir. Böylelikle dinî
kaynaklardan beslenen şiirin benzeyen ve farklılaşan kısımlardan hareket edilerek Klasik Türk
Edebiyatının kendine özgü karakteristiğine dair tespitlerin artacağı düşünülmektedir. Bildirinin Klasik
Türk Edebiyatının dinî kaynaklarına dair mütevazi bir katkı sağlaması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Oruç, XV. Yüzyıl Mesnevîleri, Mürşidü’l-Ubbâd, Sağaltım.
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Klasik Türk Edebiyatında Yer Alan Lugazların Ortaöğretimde Kullanılması Üzerine
Bir Saha Araştırması

Mehmet Altınova 1 & Şule Kandemir 2
1

Uludağ Üniversitesi
Şeyh Edebali Üniversitesi
mehmetaltinova@hotmail.com
2

Geçmiş zamanın bilmeceleri olarak tanımlanabilecek lugazlar, bazı edebi şahsiyetler tarafından bir
sanat uğraşı olarak görülmüş ve yazılmıştır. Şairler kimi zaman nazım kimi zaman nesir ile eşyanın
özelliklerini verip karşı taraftan onun bilinmesini istemişlerdir. Geçmişin birikiminden yararlanmak ve
bu birikimin günümüzde kullanılmasını sağlamak için klasik Türk edebiyatındaki lugazları
sadeleştirerek ortaöğretim düzeyine uygun hâle getirme, bu makalenin çıkış noktasını oluşturmaktadır.
Öğrenciler, yüzyıllar öncesinde yaşamış olan şairlerin ustaca ve sanatkârane bir biçimde oluşturdukları
lugazları sosyal yaşamda birbirlerine sorarak bu kültür hazinelerinin etkin bir şekilde kullanmalarına
olanak sağlayacaklardır. Eski Türk edebiyatını ortaöğretim düzeyinde sadeleştirme, problem çözme,
yazılı kültürden daha fazla yararlanma, zamanı etkili kullanma ve öğrenmeyi eğlenceli hâle getirme gibi
amaçlar doğrultusunda lugazların Türk eğitim sistemine uyumlu hâle getirilmesi, öğrencilerdeki estetik
bilincin oluşmasına olumlu yönde katkı sağlayacaktır. Anlatılan hedefler doğrultusunda hazırlanan bu
çalışmada öncelikle lugazlar ile ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılıp günümüzdeki bilmecelerden
ayrılan özellikleri verilmiş ardından lugazların ortaöğretimde kullanılmasına ilişkin esas konu, sahada
yapılan araştırmalar ile desteklenerek anlatılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Klasik Edebiyat, Lugaz, Bilmece, Ortaöğretim, Eğitim.
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Mâni ve Türkü Gibi Yaygın Metinlerde Bir Vurgu Olarak Dağ Kültü

Talha Çiçek
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
cicektalha21@gmail.com

Türk Halk edebiyatı, muhtevasında pek çok ürün barındırmaktadır. Şekilli ürünlerden olan mâni ve tür
olarak kabul edilen türkü bu ürünler arasında yer alır. Çoğunluğu tek dörtlük halinde bulunan ve bir
söyleme geleneğine sahip olan mâni genel itibariyle yedili hece ölçüne sahiptir. Ezgili söylenen türkü
ise şiir formunun belli bir ezgi ve ritimle söylenmesi olarak açıklanabilir. Halk edebiyatının anonim
ürünleri içinde yer alan bu iki edebi ürün birden fazla konuyu içeriğinde taşıyabilirler. Kültürel belleği
aktaran bu ürünler geleneksel motifleri yansıtarak kuşaklar arasında diyalog sağlar.
Kült toplumların saygı duyduğu maddi ve manevi unsurlar olarak tanımlanabilir. Her toplum için benzer
ve farklı kültler vardır. Dağ da bu kültlerden biri olmakla beraber Türk kültüründe önemli bir yere
sahiptir. Bu kültün halkın edebî ürünlerine sirayet ettiği de kolaylıkla söylenebilir. Sözlü geleneğin
ürünlerinden olan türkü ve mânilerde de dağ sıklıkla görülmektedir. Sadece Türk kültüründe kutsal
nitelik taşımayan bu yapı neredeyse yeryüzünde bulunan tüm milletler için önem arz etmektedir. Bu
çalışmada dağın kültürel hafızada yer edinen önemine ve bu iki unsurun türkü ve mâni metinlerinde
kullanımlarına değinilecek metinler dağ kültü merkezinde analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Mâni, Türkü, Dağ, Kült.

21. Oturum
İLEM Oturumları Salon I

Oturum Başkanı : Hüseyin Önal 14:00 – 15:30

Ayşe Rümeysa Yavaş
İbn Hazm Düşüncesinde Ahlâkî Bir Mesele Olarak Kaygı
Elif Betül Aydoğan
Veronique’nin İkili Yaşamı Filminin Psikanalitik Açıdan İncelenmesi
Şüheda Nur Uzuntaş
Neoliberalizmin Yönetim Ve İdeoloji Bağlamında Bir İncelemesi: Yapısal Dönüşümler ve
Türkiye’de İdeolojilerin Aşınması
Rukiye Sena Şengül
Devletlerde Bilgi Güvenliği İhlali: WikiLeaks Üzerine Bir İnceleme

10. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

İbn Hazm Düşüncesinde Ahlâkî Bir Mesele Olarak Kaygı

Ayşe Rümeysa Yavaş
Marmara Üniversitesi
ayserumeys@gmail.com

Zâhirî mezhebinin en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen İbn Hazm (ö. 456/1064), XI.
yüzyıl Endülüs ilim ve kültür havzasında yetişen düşünürlerdendir. Aristokrat bir aileden gelmesi, iyi
bir eğitim görmesinin yanı sıra amelî hikmetin alt bölümü olarak kabul edilen siyasetle aktif bir şekilde
ilgilenmesine de olanak sağlamıştır. Bu nedenledir ki İslâm düşünce geleneğinde, bir taraftan bürokrat
ve vezir kimliği, diğer taraftan ise fıkıh, kelam ve felsefe alanında yetkin bir düşünür hüviyeti ile
adından söz ettirir. İbn Hazm’ın kaleme aldığı eserlerin, İslâm düşünce geleneğinin diğer alanlarında
olduğu gibi ahlâk felsefesi literatürü açısından da önem arzettiğini söylemek mümkündür. Mutluluk
düşüncesi ile elemden kurtuluş ilkesi arasında ilişki kurması ve ahlâkın güzelleştirilmesini, bir bakıma
ruhsal hastalıkların tedavisi çerçevesinde ele alması yönüyle onu tıbbu’r-rûhânî geleneğini sürdüren
filozofların sırasına dâhil edebiliriz. Düşünüre göre, insan yaşamının nihâî hedefi olan mutluluk,
kaygıdan kurtulmak suretiyle ulaşılan bir haz halidir; bu yoldaki en önemli adım ise “Allah için
çalışma”dır.
Bildiride İbn Hazm’ın, ahlâkî/psikolojik bir durumun ifadesi olarak telakki edilen kaygı mefhumu
bağlamındaki görüşleri incelenecek; elem ve haz duygularına yönelik açıklamaları analiz edilecektir.
Öncelikli amacımız; haz ve elem olarak adlandırdığımız duygu durumlarının tam olarak neye tekabül
ettiğini ve “mutluluk” dediğimiz mefhum ile nasıl bir ilişki oluşturduğunu sorgulamak; İslâm ahlâk
felsefesi geleneğinde bu terimleri tanımlamak amacıyla ortaya konulan yaklaşımları belirlemek; İbn
Hazm’ın görüşlerinin, hâlen tartışılmaya devam edilen kaygı, elem ve haz konulu teorilerin neresinde
durduğunu incelemektir.
Anahtar Kelimeler: İbn Hazm, İslâm Ahlâk Düşüncesi, Kaygı, Elem, Mutluluk.

10. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Veronique'nin İkili Yaşamı Filminin Psikanalitik Açıdan İncelenmesi

Elif Betül Aydoğan
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
elfbe@hotmail.com

Bu çalışmada 20. yüzyılın önemli yönetmenlerinden birisi olan Kieslowski’nin Veronique’nin İkili
Yaşamı adlı filmi psikanalitik unsurlar çerçevesinde incelenecektir. Filmde dış görünüş olarak birbirinin
aynısı olan iki karakter bulunmaktadır. Kişilik olarak benzer ve farklı noktaları bulunan karakterler
arasındaki en önemli fark yaptıkları seçimlerdir. Weronika sağlık sorunlarına rağmen müzikle
uğraşmaya devam eder ve hayatı pahasına tutkusundan vazgeçmezken diğer karakter Veronique,
sağlığıyla ilgili problemler başlayınca daha sakin bir hayatı seçer ve şarkı söylemeyi bırakır. Buradan
hareketle iki karakterin bilinç ve bilinçdışının veya id ve egonun vücut bulmuş hali olduğu söylenebilir.
Dış dünyadaki gerçeklikleri algılayarak mantığa uygun davranışlarla yaşama uyum sağlayan Veronique
bilinç veya ego ile; yaşamı pahasına arzularının peşinden giden ve daha dürtüsel bir karaktere sahip
olan Weronika bilinçdışı veya id kavramları ile benzetilebilir. Bu araştırmada irdelenecek kavramlardan
bir diğeri kollektif bilinçdışı olacaktır. İnsanın kendisinden önce yaşamış diğer bireylerin yaşantı ve
tecrübelerini bilinçdışında bulundurması ve bazı eğilimlerinin ortaya çıkması kollektif bilinçdışı ile
açıklanmaktadır. Filmde Weronika’nın arzusunu bastırmayarak ölüme giden tecrübesini, kollektif
bilinçdışı sayesinde hisseden Veronique’in sakin bir hayatı seçmesi bu bilinçdışı süreçten dolayı
olmuştur. Filmde incelenecek bir diğer önemli kavram Lacan’ın psikanalize kazandırdığı ayna
evresidir. Ayna evresi, altıncı aydan itibaren kendisini ilk kez aynada gören bebeğin anneyle birleşik
dünyadan kopuşunu ve benliğini fark etmeye başladığı evredir. Otobüsteki Veronique’yi uzaktan gören
Weronika aynada ilk kez kendini gören bir bebek gibi hem benliğini fark eder hem de bütünlüğün
parçalanmasından dolayı bir yıkıntı yaşar. Bu makalede, sinemanın anlam dünyasını kavramada
yardımcı olan psikanalitik bakış açısı ile söz konusu kavramlar üzerinden film irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Psikanaliz, Sinema, Kieslowski, Lacan, İd/Ego, Kollektif Bilinçdışı

10. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Neoliberalizmin Yönetim Ve İdeoloji Bağlamında Bir İncelemesi: Yapısal
Dönüşümler ve Türkiye'de İdeolojilerin Aşınması

Şüheda Nur Uzuntaş
Marmara Üniversitesi
suhedauzuntas@gmail.com

Ekonomik krizin yarattığı olağanüstü hâl atmosferi içinde alınan “24 Ocak (1980) Kararları”,
uygulanmasında yaşanan zorluklar sebebiyle 12 Eylül Darbesi’ne yol açmış, Türkiye’nin siyasi,
ekonomik ve sosyal hayatı için önemli bir dönüm noktasıdır. Turgut Özal’ın başta olduğu siyasi döneme
baktığımızda Türkiye’nin uluslararası politik ekonomiden etkilenmeye daha açık olduğu bir dönemle
karşılaşmaktayız. Dönemin bir getirisi olarak bu kararlarla beraber Türkiye’de yeni bir yönetim
paradigmasının benimsendiği saptanmaktadır. Bu yönetim paradigmasının uygulanışına baktığımızda
Giorgio Agamben’in bir yönetim tekniği olarak bahsettiği “istisna hali” kavramsallaştırması Türkiye’de
neoliberalizme geçişi sağlayan 24 Ocak Kararları ve bu kararları takip eden bir dizi kararın nasıl yeni
bir yönetim paradigmasına sebep olduğunu açıklamakta ve neoliberalizmin siyasi ve ideolojik
bağlamdaki yerini nasıl sağlamlaştırıp şekillendirdiğini hukuki ve siyasi bağlamda incelememize
yardımcı olmaktadır. Bu minvalde 1980’de başlayan ve devam eden süreçte neoliberalizmin
Türkiye’deki karşılığı olan bu yeni yönetim paradigmasının “istisna hâli” üzerinden bir incelemesi
yapılarak bu süreçte gerçekleşen birtakım siyasi olaylar yeni yönetim paradigması olarak
adlandırdığımız neoliberal yönetim biçimiyle ilişkilendirilmeye çalışılacaktır. “İstisna Hâli”
çerçevesinde baktığımızda acil bir durum olarak nitelendirebileceğimiz ekonomik kriz, 24 Ocak
Kararları’nın alınmasını sağlamış; sonrasında ise bu kararlarla beraber alınan yeni kararlar yeni bir
yönetim biçiminin kalıcı olarak yerleşmesine sebebiyet vermiştir. Bu anlamda, Agamben’in “istisna
hâli” kavramsallaştırması Türkiye’deki yeni yönetim paradigmasını açıklamakta hukuki ve siyasi bir
zemin sağlayarak bu konuda bir inceleme alanının oluşmasını mümkün kılmaktadır. “İstisna Hâli”
çerçevesinde kurulan yeni yönetim paradigmasının siyasi ve sosyal alanlarda “piyasa aklı” etrafında bir
etkileşime sebep olmasıyla ideolojik söylemlerin neoliberal bir muhteva kazandığı anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: 24 Ocak Kararları, Giorgio Agamben, İstisna Hâli, Neoliberalizm, Özal
Hükûmetleri.

10. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Devletlerde Bilgi Güvenliği İhlali: WikiLeaks Üzerine Bir İnceleme

Rukiye Sena Şengül
İstanbul Üniversitesi
senasengul99@gmail.com

Bilginin her geçen gün dijital ortama aktarılıyor olması kolaylık sağlamanın yanısıra zorlukları da
beraberinde getirmektedir. Dijital ortamda çeşitli algoritmalarla saklanan belgeler sistemik kodların
çözülmesiyle birçok insanın erişimine açık hale gelmektedir. Bu sistemler, hem kişilerin hem de
devletlerin önemli verilerini bünyesinde barındırmaktadır. Dolayısıyla bilgi güvenliği, kişisel ve ulusal
nitelikteki pek çok belgenin yanısıra uluslararası ilişkilerde stratejik konuma sahip istihbarat bilgilerinin
korunması açısından da önem arz etmektedir. Bilginin güvenliği sağlanamadığında ise çeşitli
problemler yaşanmaktadır. Bu problemler bazen küçük sınırlar içerisinde yaşanıyorken bazen de
küresel çapta sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. Son yıllarda bilgi güvenliği tartışmaları ile
medyada geniş yer bulan bir şirket WikiLeaks, kamuoyuna tarafsız bilgi vermeyi amaçlayan ve
dünyanın her yerindeki temsilciliklerle Washington arasındaki haberleşmeyi sağlayan 250 bini aşkın
belgeyi sitesine yükledikten sonra bu belgelerin büyük çoğunluğunu yayınlamıştır. WikiLeaks ihlalinde
henüz neden yapıldığı tam olarak bilinmeyen sansasyonel bir gelişim söz konusudur. WikiLeaks, ABD
bilgilerine yönelik yaptığı güvenlik ihlali sonucunda tüm dünyaya adını duyurmakla beraber ABD
dışında diğer devletlerin de bilgi güvenliği stratejisi açısından dikkatleri üzerine toplamıştır. Bu
çalışmada gelişmiş ülkeler arasında yer alan ABD'nin, istihbaratı korumaya yönelik büyük ölçüde
yatırım yapmasına rağmen güvenlik açığının oluşma nedenleri, bu güvenlik açığının oluşmasına sebep
olan hataları, WikiLeaks'in nasıl bir saldırıda bulunduğu, ABD'nin saldırı sonucu gösterdiği tepki, ABD
siber güvenlik stratejileri ve son olarak belirli ülkelerin siber güvenlik eylem planları incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik, Wikileaks, ABD.

22. Oturum
İLEM Oturumları Salon II

Oturum Başkanı : Arife Gümüş 14:00 – 15:30

Hilal İslam
Duygusal Sermaye: Kurumsal Şirketlerde Bir Söylem Olarak ‘Biz Bir Aileyiz’
Muhammet Karakaya
İmparatorluğun Son Yıllarında Batılı Ziyaretçilerin Türk’e Bakışı
Haşem Gözgü
Dünya Tarihindeki Göç/ Hicret Olgusu: İlk Dönem İslam Tarihindeki Hicretlerin Dünya
Tarihsel Dönüşümler Bağlamında Bir İncelenmesi
Kübra Taşdemir
Medeniyet Havzalarında Coğrafya ve Astronomi’nin Teşekkülü, Etkileşimi ve
Hareketliliği

10. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Duygusal Sermaye: Kurumsal Şirketlerde Bir Söylem Olarak 'Biz Bir Aileyiz'

Hilal İslam
Üsküdar Üniversitesi
hilal.islam97@outlook.com

İnsanlar, üretim sürecinde yalnızca kol ya da zihin gücünü kullanmazlar. İnsan doğası gereği rasyonel
olduğu kadar duygusal bir varlıktır. Çalışırken motivasyonunu yüksek tutabilmesi için duygusal olarak
da desteklenmelidir. İş hayatındaki bu gözle görülmeyen emeği "duygusal emek" kavramı ile açıklayan
Hochschild’e göre duygusal emek, bir ücret karşılığında satılabilen ve alışveriş değeri olan bir emek
türüdür. İş hayatının dışında tutulan duygular artık Kapitalist ekonomik sistem ile ticareti yapılabilen,
değişim değeri olan bir meta haline gelmiştir. Bu çalışmada, Hochschild’in duygusal emek kavramından
hareketle Türkiye’de özel sektördeki şirketlerin kullandığı ‘Biz bir aileyiz’ söylemi işveren/yöneticiçalışan ilişkisi üzerinden ele alınmış ve bu söylemin altında yatan gerekçeler ortaya konulmaya
çalışılmıştır. Çalışma, sosyolojideki çatışmacı yaklaşım üzerinden ele alınırken aile kavramına
İşlevselci/Fonksiyonalist bakış açısından bakılmıştır. Özel sektörde farklı meslek gruplarında çalışan
10 beyaz yakalı ile derinlemesine görüşme yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda, aile söyleminin
Kapitalist ekonomik sistem içerisinde şirketlerin diğer şirketler ile rekabetini kolaylaştırmak için
çalışanların kuruma aidiyetini sağlamaya yönelik oluşturmaya çalıştığı örgüt kültürünün söylemsel bir
yansıması olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Duygusal Sermaye, Duygusal Emek, Yanlış Bilinç, Aile Söylemi, Beyaz
Yakalılar, Aidiyet, Örgüt Kültürü.

10. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

İmparatorluğun Son Yillarında Batılı Ziyaretçilerin Türk’e Bakışı

Muhammet Karakaya
İstanbul Üniversitesi
captainturkey31@gmail.com

On dokuzuncu yüzyıla gelindiğinde Doğu, Avrupa için keşfedilecek bir coğrafya olmanın ötesine geçer.
İdeolojik bir söylem haline gelen Doğu, “Oryantalizm” tartışmalarını da ortaya çıkarır. Avrupamerkezci
Doğu söylemi, Doğu’yu kendinden yalıtmakla kalmaz bir taraftan da onu nesneleştirir. Bu yalıtılan ve
nesneleştirilen Doğu’nun bir parçası da Osmanlı Türkleridir. Oryantalist söylemde Doğu yalıtılıp
nesneleştirilirken Doğulu toplumlar da ilmi ve edebi eserlerde yeniden üretilir. Bu üretimin meydana
geldiği en önemli kaynaklardan biri seyahatnamelerdir. Seyahatnameler, 18. Yüzyıldan başlamak üzere
Oryantalist söylemin kendini gösterdiği ve “öteki” olarak Doğululuğun dondurulduğu metinlerdir. Bu
çalışmada 19. Yüzyılın sonlarında ve 20. Yüzyılın başlarında Avrupalı seyyahlar tarafından yazılmış
seyahatnamelerde Türk imajının “öteki” olarak nasıl temsil edildiğini incelemektedir. Bu bağlamda
ilgili tarih aralığında kaleme alınmış altı seyahatname örnekleminde Türk imajının görünümleri
Oryantalizm teorileri etrafında tartışılmıştır. Dönemde yazılan hangi seyahatnemelerin seçileceğini
çeviri eserlerin basılı ya da elektronik olarak erişilebilirliği belirlemiştir. Bu noktada erişlebilir olan
seyahatnamelerin konuya uygunlukları içerikleri ve araştırmaya katacakları titizlikle incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Oryantalizm, Seyahatnameler, 19. yüzyıl, Türkler, Batı.

10. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Dünya Tarihindeki Göç/ Hicret Olgusu: İlk Dönem İslam Tarihindeki Hicretlerin
Dünya Tarihsel Dönüşümler Bağlamında Bir İncelenmesi

Haşem Gözgü
İstanbul Üniversitesi
hasemgzg@gmail.com

Dünya tarih sahnesinde köklü dönüşümlere sebep olan göç olgusu, pek çok etkene dayanarak farklı
zaman ve mekanlarda gerçekleşmiştir. Toplumsal değişimin faktörlerinden biri olarak bilinen ve dünya
tarihinin seyrini değiştiren bu insan hareketliliği, birçok medeniyetin kurulmasında veya yıkılmasında
büyük bir rol oynamıştır. Göçlerin yaşandığı zeminde kırılmalar, kaoslar ve yeni düzenler ortaya
çıkmıştır. Bu bakımdan göçler, çeşitli ve esaslı değişimlere sebep olmuştur. Dünya tarih sahnesine
olağanüstü bir hızla giren İslam Medeniyeti de bir insan hareketliliği neticesinde neşvünema bulmuştur.
Bu göç olgusu İslam terminolojisine ‘Hicret’ olarak tahvil edilmiştir. Hicreti değerli kılan olay ise Hz.
Muhammed’in (s.a.v.) Mekke’den Medine’ye yaptığı göç faaliyetidir. Bu göçle birlikte kutsal bir
kavram olan Hicret, genel anlamda, Müslümanların dini emirlere bağlı kalarak bir yerden başka bir yere
göç etmesi ve orayı mamur etmesidir. Mekânsal bir formda olduğu gibi düşünsel bir boyutu da
bünyesinde barındıran hicret, dünyada pek çok fikri-ruhi güncellemelere vesile olmuştur. İslam’ın
evrensel yapısını yeryüzüne yaymak isteyen Müslümanlar, bu isteklerini hicret pratiğiyle yerine
getirmişlerdir. Ancak dünya tarihini derinden etkileyen Müslüman toplulukların hareketliliği, Dünya
tarih yazımında pek önemsenmemiştir. Halbuki İslam medeniyetinin teşekkül etmesinde büyük öneme
haiz olan hicret faaliyeti, toplumları dönüştürmüş ve dünyanın değişmesine vesile olmuştur. Bu
çalışmayla dünya tarihini etkileyen göçler genel bir perspektiften incelenmiştir. Ardından ilk dönem
İslam tarihindeki insan hareketliliğinin (hicretlerin) dünya tarihini dönüştürücü boyutu ele alınmıştır.
Bu dönüştürücü boyutu Müslümanların dini saikleri merkeze alınarak incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dünya Tarihi, Göç, Hicret, İslam Medeniyeti, İslam Tarihi.

10. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Medeniyet Havzalarında Coğrafya ve Astronomi’nin Teşekkülü, Etkileşimi ve
Hareketliliği

Kübra Taşdemir
İstanbul Teknik Üniversitesi
kubratasdemir342@gmail.com

İnsan her zaman bilmeye yönelik bir gelişim izlemiştir. Temel ihtiyaçların karşılanması tarihte
insanlığın bilmeye yönelik ilk hareketi olmuştur. Küçük gruplar kendilerini geliştirdikçe kabileler
olmaya başlamıştır. Birleşen kabileler ise toplumları meydana getirmiştir. Farklı toplumların birbiriyle
etkileşiminin daha yavaş olduğu eski dönemlerde, bilginin akışı da yavaş bir seyir izlemiştir.
Toplumların farklılıkları çoğu zaman birbirlerine karşı bir hakimiyet çabası doğurmuştur. Hakimiyet
kurabilen bu toplumların bilgiye sahip olduğu ve buna yönelik bir medeniyet oluşturdukları
görülmektedir. Bilginin önemi, coğrafyayı ve şehirleri değiştiren yansımaları ile anlaşılmaktadır.
Önemli bir etken olan dini merkezlerin toplumlar nazarında aynı zamanda ilmi kurumlar olması,
bilginin akışı noktasında bu kurumların kavşak noktaları olmasını sağlamıştır. Medeniyetlerin inşası ve
gelişimi sürecinde dini kurumların bilgiye önem vermeleri hakikat arayışının bir sonucu olmuştur. Bu
merkezlerde ve şehirlerde yazılı kaynaklar, yapılan çalışmaların ve gözlemlerin ürünleri olarak ortaya
konmuştur. Medeniyetler, astronomik gözlemler yaparken şehirlerini inançları ile şekillendirmişler ve
yaşadıkları coğrafyayı bu şekilde anlamlandırmışlardır. Evren tasavvurları ile ilmi süreçte yaşanan
etkileşim medeniyetlerin çalışmalarına yeni yollar çizmiş ve bilginin akışı noktasında hareketlilikler
yaşanmasına neden olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Bilgi, İlim, Medeniyet, Coğrafya, Astronomi.

23. Oturum
Felsefe Salon I

Oturum Başkanı : İ Halil Üçer 16:00 – 17:30

Merve Adıyaman Çağıran
Fârâbî ve İbn Sînâ’da Oluşun İlletleri Olmaları Bakımından Mufarık Akılların VarlıkEylem Tarzları
Saliha Sanlısoy Dökmetaş
Ateist Bilinç Teorilerinin Bilimsellik Sorunu
Hasan Emre Ulutop
Bediüzzaman Said Nursî’ye göre Özel Bir Temsil Türünün Bilgi Değeri
Rabia Egici
İbnü’l-Arabî’nin Zaman ve Ezel Kavramına Yaklaşımı
Tuğçenur Keleş
Fıtratın Aklî Tezahürü: Hayy Bin Yakzân Örneği

10. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Fârâbî ve İbn Sînâ'da Oluşun İlletleri Olmaları Bakımından Mufarık Akılların VarlıkEylem Tarzları

Merve Adıyaman Çağıran
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
merve.siyahi@gmail.com

Fârâbî ve İbn Sînâ, varlığa gelişi sudur teorisi üzerinden temellendirmelerine karşın, teorinin iç
işleyişine dair farklı yaklaşımlara sahiptir. Özellikle Mufarık Akıllar söz konusu olduğunda belirgin
hale gelen yaklaşım farkının temeli, filozofların varlık görüşlerine dayanır. Fârâbî düşüncesinde
Mufarık Akıllar, biri kendileri gibi akıldan ibaret olan varlık, diğeri semavi olan varlık olmak üzere ikili
illiyet şeması dahilinde faaliyet gösterirken İbn Sînâ’da Mufarık Akılllar üçlü illiyet şemasına sahiptir.
Fârâbî ve İbn Sînâ’daki bu farklılaşmanın temelini, varlık-mahiyet, imkân-zorunluluk gibi metafizik
ayrımlar ve bu ayrımlarla gelişen varlık tasavvuru oluşturur. İbn Sînâ’da varlık-mahiyet birliğine sahip
tek varlık Tanrı iken, Fârâbî’de yalnızca Tanrı değil, Mufarık Akıllar ve en yüksek cinsler olan
kategoriler de varlık ve mahiyeti bir, basit varlıklardır. Bu sebeple Fârâbî ontolojisinde imkân, yalnızca
ay altı alemde bulunanların varlık tarzlarına eşlik eder. Dolayısıyla Mufarık Akıllar ne mümkün
varlıklardır ne de mümkün bir varlığın illeti olabilirler. İbn Sînâ’da ise imkân hali, Mufarık Akıllar da
dahil olmak üzere Tanrı haricindeki her bir varlık için geçerlidir. Bu sebeple bir yönüyle imkân
varlıkları olan Mufarık Akıllar, kendilerinde bulunan imkâna bağlı olarak Fârâbî’dekine ek olacak
şekilde üçlü illiyet şemasına sahiptir. Bu çalışmada Fârâbî ve İbn Sînâ düşüncesinde varlık-mahiyet,
imkân-zorunluluk gibi ayrımlar dahilinde illet olmaları bakımından Mufarık Akılların varlık ve eylem
tarzları ele alınacaktır. Mufarık Akılların illet olarak malulleriyle nasıl bir ilişki içerisinde
bulunduklarına, dahası Mufarık Akılların sonuncusu olan Faal Akıl’ın varlık tarzıyla bağlantılı olarak
ay altıyla ilişkisinin niteliğine yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Fârâbî, İbn Sînâ, Mufarık Akıllar, Faal Akıl, İllet, Malul.

10. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Ateist Bilinç Teorilerinin Bilimsellik Sorunu

Saliha Sanlısoy Dökmetaş
İstanbul İlahiyat Fakültesi
salihasanlisoy@hotmail.com

Evrendeki tüm doğal olayları nedensel süreçlerle açıklayabilen insan zihni, kendi kendini ve içeriklerini
aynı nedensel süreçlerle açıklamakta güçlük çekmektedir. Bu şekilde maddi ve doğal nedensel
süreçlerin, nasıl maddi olmayan bir zihni meydana getirebildiği ve bunun organik olmayan
mekanizmalarda tekrar edilebilir olup olmadığı sorusu, son yüzyılın en çok tartışılan konularından biri
olmuştur. İnsan zihninin maddeyle açıklanamıyor olması, ona içeriklerini ve kabiliyetlerini bahşeden,
amacını oluşturan bir yaratıcının olması gerektiği fikrini beslemektedir. Ateist düşünürlerse, materyalist
bir izahın bir Yaratıcı fikrini ortadan kaldıracağına inanmakta ve istenilen maddi izahı evrimle
açıklamayı mümkün kılmak için çeşitli teoriler ileri sürmeye devam etmektedirler. Ancak ateizmin,
evrenin bir Yaratıcı ya da Tasarımcı olmadan var olduğunu ispat etmeye dayalı yüzyıllardır süren
çabasının en zor halkası şüphesiz ki insan bilincidir. Maddenin, düşüncelerimizi, benlik duygumuzu,
inançlarımızı, kısacası manayı ortaya çıkarmasını, sebepsiz ve amaçsız bir tesadüfle izah etmek
natüralist yaklaşımlar için büyük bir sorun teşkil etmektedir. Bu çalışmada, dönemimizin önemli ateist
zihin felsefecilerinden Daniel Dennett’ın bilinç teorisi ve dine bakışı incelenecek, bir yaratıcı olmadan
izah edilen bilincin, bilimsel dayanakları ve rasyonellik iddiası ele alınıp, bu izahın ateizm için bir
dayanak olup olmadığı, Dennett özelinde etüt edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Bilinç, Zihin, Felsefe, Materyalizm, Ateizm, Tasarım.

10. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Bediüzzaman Said Nursî’ye göre Özel Bir Temsil Türünün Bilgi Değeri

Hasan Emre Ulutop
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
eulutop@gmail.com

Bilgi aktarımının en tesirli yollarından biri temsildir. Temsil sıralı teşbihlerden oluşmaktadır. Teşbih
unsuru gayr-ı müteâref bir kıyastır. Bu kıyasın ürettiği bilginin yakîniyyeti, öncüllerin ve ortak illete
bağlı aktarılacak hükmün yakîniyyattan olması, ortak illetin sübûtu, koşulların bir araya gelmesi ve
manilerin bulunmaması gibi şartlara bağlıdır. Bilgi üretiminde ise nazar, istikrâ, mükâşefe gibi birçok
üst başlık sayılabilir. Dedüktif yöntemin yeni bilgi üretmedeki karşılaştığı zorluğu, endüktif yöntem
fertlerin tamamını incelemede, mükâşefe yöntemi ise sübjektif olmada yaşamaktadır. Endüktif
yöntemin bünyesinde barındırdığı şüphenin dedüktif yönteme göre daha az olduğu yani şüphelerden
daha sâlim bulunduğu söylenebilir. Peki, bilgi üretimi açısından nazar yöntemine göre daha üst bir bilgi
değerine sahip olan istikrânın, bilgi aktarım yöntemlerinden biri olan temsil ile birlikte işlenmesi
mümkün müdür? Yani şartları sağlanmış istikrâî bir temsilin bilgi değeri anlamında burhandan daha üst
bir bilgi değerine sahip olduğu söylenebilir mi?
Biz öncelikle teşbih unsurunun, gayr-ı müteâref kıyas teorisi ile kıyasın tanımına nasıl dâhil
edilebildiğini ve geçerliliğini sayısal mantık ile göstereceğiz. Analoji hakkında el-Burhân’da özetlenen
şartları tetkik ederek el-Burhân üzerine ta‘likâtı bulunan Bediüzzaman Said Nursî’nin konu hakkındaki
fikirlerini izah edecek ve bahsedilen şekilde kurulmuş özel bir temsil türünün burhandan nasıl daha üst
bir bilgi değeri taşıyabileceğini temellendireceğiz. Nursî’nin konuya yaklaşımı, analojiye yapılan
eleştirilerin bir kısmını göğüslemesi bakımından orijinal olup, burada bahsedilenin özel bir temsil türü
olduğu dikkat edilmesi gereken kritik bir noktadır. Çünkü yanlış bir bilgiyi de temsil vasıtasıyla doğru
biçimde aktarmak mümkündür. Özel temsilden kasıt, yakînî bir bilgiyi yine yakînî bir yolla aktarmaktır.
Anahtar Kelimeler: Temsil, Gayr-ı Müteâref, Kıyas, İstikra, Nursi.

10. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

İbnü'l-Arabî'nin Zaman ve Ezel Kavramına Yaklaşımı

Rabia Egici
Marmara Üniversitesi
rabia.egici@gmail.com

İslam düşüncesinde “zaman”, benimsedikleri yaratılış teorileri doğrultusunda kelam, felsefe ve tasavvuf
geleneklerinde tartışılan temel konulardan biridir. İbnü’l-Arabî, birleştirici ve dönüştürücü üslubuyla,
ilgili literatürde konuya ilişkin var olan birikimi değerlendirmiş ve yorumlamıştır. Bu bağlamda onun
eserlerinde Tanrı-alem-zaman ilişkisi ve kıdem-hudûs ikiliği gibi metafiziğin temel problemlerini takip
etmek mümkündür. İbnü’l-Arabî bu problematikleri ezel kavramını merkeze almak suretiyle ezelin
ontolojik mahiyeti, Tanrının ezelde bulunması, ezelde Tanrı ile birlikte bir şeyin bulunup bulunmaması,
alemin ezeliliği ya da ezel suretinde yaratılması gibi konu başlıkları etrafında tartışmıştır. O, zatîzamansal ezelilik ayrımını takip ederek alemin zamansal açıdan ezelî olduğunun kabulüyle büyük
oranda Meşşâî filozofların zaman anlayışına yaklaşmaktadır. Bu yönüyle İbnü’l-Arabî’nin ezel
kavramına ilişkin tartışmalara getirdiği yaklaşımlar, daha çok hudûs teorisine dönük bir eleştiri olarak
okunabilir. Öte yandan İbnü’l-Arabî, zamanı feleklerin hareketiyle ortaya çıkan izafî-vehmî bir kategori
olarak tanımlayan filozoflar ve kelamcıların zaman konusundaki görüşlerini bir yönüyle
uzlaştırmaktadır. Ayrıca, ilahi zaman ile dünyevi-fiziksel zamanın irtibatlandırılmasına imkân veren
a’yân-ı sâbite kavramsallaştırması ise İbnü’l-Arabî’nin zaman teorisinin özgün yönünü temsil
etmektedir. Buna ilave olarak İbnü’l-Arabî, Gazzâlî öncesi tasavvufî metinlerde vakit ve hal
kavramsallaştırmaları üzerinden geliştirilen öğretileri de zaman teorisine eklemlemiştir. Böylece onun
İslam düşüncesindeki mevcut yaklaşımları birbirleriyle ilişkilendirerek değerlendirdiği, ancak bu
süreçte kaba bir eklektizme düşmediği ve kendine özgü bir teori geliştirdiği görülmektedir. Bu bildiride
sözü edilen bağlamları belirginleştirmek gayesiyle İbnü’l-Arabî’nin zaman teorisi, Kitabu’l-ezel
merkezde olmak üzere ele alınmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: İbnü’l Arabi, Kitabu’l-Ezel, Ezel, Zaman.

10. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Fıtratın Aklî Tezahürü: Hayy Bin Yakzân Örneği

Tuğçenur Keleş
Kocaeli Üniversitesi
tugcerilli34@gmail.com

Hiçbir sosyal etki altında kalmadan hayatını bir adada sürdüren Hayy Bin Yakzân'ın akli gelişim
serüvenine çalışmamızda yer verilecektir. Hiçbir sosyal etki altında kalmadan hayatını bir adada
sürdüren Hayy Bin Yakzân'nın akli gelişim serüveni kulaklara hayalî gelmekle birlikte hesaba katılması
gereken bir serüven olduğu iddiasındayız. Çünkü salt aklın gelişiminde nelerin etkili olduğunu anlamak
adına tüm ihtimaller incelenmelidir. Böylece aklın gücüne etki eden çevre faktörünün yanında diğer
faktörler olan fıtrat ve insanda bulunan çeşitli kuvveler de göz önüne çıkmaktadır. Aynı zamanda Hayy
Bin Yakzân adlı eser çeşitli bireylerin sahip olduğu farklı kayrayış şekilleri ile ne kadar ileri bir düşünce
dünyasına gidebileceğini gösteren bir eserdir. Bu farklı kavrayış şekilleri bazı bilgi türlerini ortaya
çıkarmaktadır. Aklın gelişiminde nelerin etki ettiğini anlamak için, eserdeki karakterlerin aklı
kullanmadaki rolleri incelenip sonrasında insanda ortaya çıkan bilgi türlerinin fıtratla ilişkisi
değerlendirilecektir. Ana kaynak olarak İbn Tufeyl ve İbn Sinâ'nın Hayy Bin Yakzân
isimli eserlerinden, ikincil kaynak olarak ise diğer kitap, makale ve araştırmalardan yararlanılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Felsefe, Bilgi Türleri, Fıtrat, Kayrayış, Hayy Bin Yakzân.

24. Oturum
İlahiyat Salon II

Oturum Başkanı : Ercan Şen 16:00 – 17:30

Ahmet Ökdem
Hadis Tenkid Yöntemi Olarak Tarik Mukâyesesi Sonucunda Ortaya Çıkan Problemlerin
Çözümünde Tercih Karineleri
Ramazan Doğanay
Şeybânî’nin el-Hucce alâ Ehli’l-Medîne Adlı Eserindeki Hadisçiliği
Zehra Demir
Hücvîrî’nin Yaklaşımında Tasavvufî Fırkaların Teşekkülü
Mehmet Beşir Ergin
Klasik ve Modern Dönemde Dürzîlikte Kur’ân Tasavvuru
Zeynep Temel
İbnü’l-Arabî’nin Kıssa Yorumculuğu: Hz. Musa ve Hızır Kıssası Örneği

10. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Hadis Tenkid Yöntemi Olarak Tarik Mukâyesesi Sonucunda Ortaya Çıkan
Problemlerin Çözümünde Tercih Karineleri

Ahmet Ökdem
Erciyes Üniversitesi
ahmetokdem@erciyes.edu.tr

Hadis tarikleri arasında mukayeseler yapmak, hadis tenkidinin vazgeçilmezi ve temelidir. Aynı hadisin
sened ve metin olarak birçok tariki birbiriyle mukâyese edildiğinde bu tarikler arasında hadisin sened
ve metni ile ilgili birçok problem açığa çıkmaktadır. Bu problemleri genel olarak ref’-vakf, idrâc, kalb,
ziyâdetü’s-sika, el-mezîd fî muttasılı’l-esânîd, vasıl-irsâl, râvi isminde ihtilâf olarak zikredebiliriz.
Ortaya çıkan problemlerin çözülmesi hadisin doğru varyantını tespit ve hatalı varyanttaki hatayı
düzeltmek için gereklidir. Hadis alanında klasik olarak kabul edilen birçok eserde bu problemlerin
çözümü için bazı genel kurallardan bahsedilmiş ve problemlerin çözümüne tümel yaklaşılmıştır. Ancak
araştırmamız sonucunda bu problemlerin çözümünde, bu eserlerde dile getirilenlerden farklı olarak
çözümde tümel yaklaşım değil tikel yaklaşım sergileneceğini; genel kurallara göre değil özel durumlara
göre hüküm verileceğini söyleyen alimler vardır. İlk dönem muhaddisleri de tikel yaklaşımı önceleyip
özel durumlara göre çözüm yoluna gitmişlerdir. Bu çözüm meselesinde belirleyici olan, karine olarak
da ifade edebileceğimiz sened ve metinle ilgili özel durumlardır. Bu karineler bize kimi zaman iki
tarikin de doğru olduğunu, kimi zaman da tariklerden sadece birinin doğru, diğerinin ise hatalı olduğunu
ortaya çıkaracaktır.
Bu bildiride hadis tenkid yöntemi olarak tarik mukayesesinin sonucunda ortaya çıkan problemlerin
çözümünde kullanılan karinelere vurgu yapılacak ve bunların kullanımına örneklerle dikkat
çekilecektir.
Anahtar Kelimeler: Hadis Tenkidi, Tarik Mukâyesesi, Sened Tenkidi, Metin Tenkidi, İllet.

10. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Şeybânî’nin el-Hucce alâ Ehli’l-Medîne Adlı Eserindeki Hadisçiliği

Ramazan Doğanay
Dumlupınar Üniversitesi
ramazan.doganay@dpu.edu.tr

Şeybânî, Hanefî fıkhının müdevvini ve re’y birikimini sistematize eden bir alimdir. Bundan dolayı o,
Hanefî mezhebinde müstesnâ bir mevkiye sahiptir. Şeybânî önce Ebû Hanîfe’den, onun vefatını
müteakip ise Ebû Yûsuf’tan ilim tahsilini gerçekleştirdikten sonra dönemin önemli bir ilim merkezi
olan Medîne’ye yolculuk yapmıştır. Onun Medîne’ye yolculuk yapmasındaki temel sâik, öğrenmiş
olduğu re’y birikimini hadisle takviye etme ve rivayetler eşliğinde re’yi şekillendirme isteğidir. Bu
gayeyle Medîne’de Mâlik’in ders halkasına katılan Şeybânî, hocasının takdirini kazanmış, zaman
zaman da onunla ilmî konularda tartışmış ve Şeybânî, Muvatta’ın en önemli râvîlerinden biri olmuştur.
Kezâ Şeybânî Mâlik’le tartıştığı gibi, Medîne ve Mekke gibi diğer ilim merkezlerindeki ulemayla da
çeşitli konularda tartışmıştır. Şeybânî başta Mâlik olmak üzere Hicâz ulemasıyla yaptığı tartışmaları ve
onlara yönelttiği tenkitleri el-Hucce alâ ehli’l-Medîne adlı eserinde derlemiştir. Hilâf ilminin ilk
örneklerinden sayılabilecek bu eser re’y ve amel çevrelerinin görüşlerini aksettirmesinin yanında çeşitli
hadis konularına temas etmesi açısından da son derece önemlidir. Şeybânî bu eserinde genellikle Ebû
Hanîfe ve ehl-i Medîne’nin görüşlerini naklettikten sonra ekseriyetle Ebû Hanîfe’nin görüşünü tercih
etmiştir. Bununla birlikte Mâlik’in kavlini benimsediği yerlerin de olması Şeybânî’nin insaflı bir alim
olduğunu göstermektedir. Hadis ilmî açısından çokça malzeme ihtiva eden bu eserde Şeybânî belli bir
yöntem ve metodu takip etmiştir. Çalışmamızda bu yöntem örnekleriyle tespit edilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hadis, sünnet, ihtilaf, Şeybânî, Mâlik.

10. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Hücvîrî'nin Yaklaşımında Tasavvufî Fırkaların Teşekkülü

Zehra Demir
Amasya Üniversitesi
zehrademir5216@gmail.com

İlk kez Hücvîrî’nin Keşfü’l-mahcûb’unda karşımıza çıkan tasavvufî ekollerin tespit edildiği fırkalar
bahsi, tasavvufun kimliğinin belirginleşmesi ve dinî ilimlerden biri haline gelmesi sürecinin bir
tezahürü olarak değerlendirilebilir. Nitekim Hücvîrî, sûfî olduğunu iddia eden zümreleri kesin çizgilerle
hak ve bâtıl şeklinde ikiye ayırarak tasavvufu bir yönüyle kontrolsüz aşırı zühd eğilimler ve İbâhî-Hulûlî
yönelimlerden ayrıştırarak temel karakteristiği belli fırkalardan müteşekkil bir yapıya dönüştürmeyi
amaçlar. Bu yönüyle fırkalar bahsinin ifade ettiği anlam, dinî ilimlerde olduğu gibi tasavvuf ilminde de
âlim vasfına sahip muteber imamların ve takipçilerinin olduğudur. Başka bir ifadeyle sûfîlerin bir taife
haline geldiğidir. Hücvîrî’nin fırkaları tasnif metodunun, tasavvuf tarihi içerisinde geriye doğru
baktığında kendisine kadarki dönemde sûfîlerin özellikle kimlere atıf yaptıklarını, kimlerin etkilerinin
hala sürmekte olduğunu ve düşüncelerinin takip edildiğini tespit etmek şeklinde olduğu söylenebilir.
Böylece neredeyse ilk beş asırda sûfîler arasında tartışılan ana meseleler hakkında fikir sahibi olmak
mümkün hale gelmiştir. Bu anlamda tasavvufî fırkalara, imamlarına ve öne çıkan temel meselelerine
ilişkin üç fırka ele alınacaktır; i) Muhâsibiyye: İbâhîlere karşı mücadelede nihayet düşüncesinin reddi,
ii) Cüneydiyye: dinî ilimlerle uzlaşıda sahv düşüncesinin rolü, iii) Sehliyye: nefis terbiyesi bağlamında
nedenselliğin reddi.
Anahtar Kelimeler: Hücvîrî, tasavvufî fırkalar, Muhâsibiyye, Cüneydiyye, Sehliyye.

10. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Klasik ve Modern Dönemde Dürzîlikte Kur’ân Tasavvuru

Mehmet Beşir Ergin
Marmara Üniversitesi
besirah1958@hotmail.com

İslâm dünyasında yer alan birçok mezhep veya fırka, kendi inanç ve düşünce sistemlerine bağlı olarak
bir Kur’ân tasavvuruna sahip olmuşlardır. Kur’ân tasavvurunun mezheplerce muhtelif algılanmasında,
siyâsî mezhep kaygısı ve ideolojik etkenler rol oynamıştır. Onlardan etkilenen fırkalardan biri de
İsmâilîlikten neşet eden Dürzî mezhebidir. Bu mezhep, başta Hamza b. Ali olmak üzere Muktenâ elBahâuddîn, İsmâil et-Temîmî ve diğer dâiler tarafından sistemleştirilen, temelde Fâtımilerin altıncı
halifesi Hâkim-Biemrillâh’ın (v.996-1021) uluhiyeti üzerine kurulu olan, diğer tüm dinlerin
neshedildiği inancına sahip olan ve Hâkim ile Hamza’nın tekrar zuhur etmesiyle birlikte mevcut maddi
dünyanın onların eline geçip Dürzî hükümdaranlığı süreceğine inanan bir mezheptir. Dürzîlerin temel
inanç esaslarını büyük ölçüde “Hamza b. Ali”, “İsmâil et-Temîmi” ve “Muktenâ el-Bahâuddîn”
tarafından kaleme alınan Resâilü’l-Hikme ve Hamza b. Ali tarafından telîf edildiği iddia edilen
Mishafu’l-Münferid bi Zâtihi adlı eser oluşturmaktadır. Şüphesiz temel öğretilerini oluştururken en
fazla müracaat ettikleri kaynak Kur’ân-ı Kerîm olmuştur. Dürzîler, temel doktrinlerini tesis ederken
Kur’ân âyetlerini kendi düşüncelerine göre yer yer te’vîl etmiş yer yer de tahrif yoluna gitmiştir. Buna
göre mevcut bu iki eser bağlamında Kur’ân herhangi bir kudsiyeti olmayan süslü ifadelerle bezenmiş
sıradan bir kitaptır. Ancak ne var ki Kur’ân tasavvuru ile ilgili mevcut bu yaklaşım, 20. yüzyıldan
itibaren Dürzîler tarafından kaleme alınan eserlerde farklı bir seyir izlemiş, Kur’ân’ın kendileri için
birincil referans kaynağı ve kutsal olduğu üzerinde ısrarla durulmuştur. Bu çalışmada, mezkûr Dürzî
eserlerden yola çıkılarak klasik ve modern dönemde Dürzîlerin Kur’ân tasavvuru irdelenmeye
çalışılmakta; Akabinde Kur’ân âyetlerini yorumlama faaliyetleri ve yöntemleri incelenmekte olup bu
görüşler değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Dürzîlik, Kur’ân Tasavvuru, Resâilü’l-Hikme, Mishafu’l-Münferid bi Zâtihi,
Tefsir.

10. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

İbnü'l-Arabî'nin Kıssa Yorumculuğu: Hz. Musa ve Hızır Kıssası Örneği

Zeynep Temel
İstanbul Üniversitesi
zeyneptemel1111@gmail.com

Bu çalışma İbnü’l-Arabî’nin Hz. Musa-Hızır kıssasını velayet nazariyesi bağlamında nasıl
yorumladığını ortaya koyma amacıyla yapılmıştır. Kur’an’da Kehf Suresinin 60-82. ayetlerinde
anlatılan Hz. Musa-Hızır yolculuğunda geçen üç olaya ve onların içyüzlerine dair müfessirler farklı
farklı yorumlarda bulunmuşlardır. Özellikle kıssada geçen olayların yorumunda velayet-nübüvvet ve
zahir-batın kavramlarını gündeme getiren işârî tefsirin öne çıkan ismi İbnü’l-Arabî’nin Hz. Musa-Hızır
kıssasını velayet nazariyesi ışığında yorumladığı hipotezi bağlamında öncelikle İbnü’l-Arabî öncesi
dönemdeki tasavvuf ve işârî tefsir eserlerinde kıssanın nasıl yorumlandığı incelenmiştir. Sonraki
bölümde İbnü’l-Arabî’nin zahir-batın ve velayet nazariyesi bağlamındaki yorumu incelenmiştir.
Araştırmanın Hz. Musa-Hızır kıssasının İbnü’l-Arabî öncesi tasavvuf eserlerinde ve işârî tefsirlerde
nasıl yorumlandığını ele almak, İbnü’l-Arabî kıssa yorumunda özgün müdür yoksa etkilendiği bir kişieser olmuş mudur bunu ortaya çıkarmak ve İbnü’l-Arabî’nin kıssa yorumundaki metodunu ortaya
çıkarmak hedefleri bağlamında ulaşılan sonuçlar şunlardır: İbnü’l-Arabî, Hakim Tirmizi’nin ortaya
koyduğu velayet nazariyesini sistemli hale getirip bu nazariyenin öncüsü olmuştur. Hz. Musa-Hızır
kıssasını da bu nazariye ışığında yorumlamıştır. Ancak yorumunda tamamen özgün olduğunu söylemek
çok isabetli görünmemektedir. Nitekim kendisinden önceki tasavvuf ve tefsir eserlerinden -Kuşeyrî, İbn
Atıyye ve Baklî örneğinde görüldüğü üzere- etkilendiği yapılan araştırma sonucunda görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: İbnü’l-Arabî, Hz. Musa, Hızır, Velâyet, Nübüvvet, Zâhir, Bâtın, İşârî.
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