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FOREWORD
It is great pleasure that I write this Foreword to the proceedings 3rd International Congress on Social
Sciences, China to Adriatic (ICSSCA-III) which was held in Antalya, the magnificent city of Turkey,
October 27 to 30 , 2016 with the participation of Kazakh State Women’s Teacher Training
University. For the third time, we had the pleasure of welcoming distinguished academics from all
over the world. The purpose of the congresses series of China to Adriatic is to provide an international
forum for social and inter discipline scientists from different countries and to create new scientific
research opportunities for participants. Since the land China to Adriatic has been the cradle of many
civilizations, states and inventions, it has a great importance in world history. About two thousand
years ago, the land in question across the land and water in Asia the realized the power of dialogue
and formation of the great civilizations of the world, and also connected the countries closely
together. The land China to Adriatic has been hosting peace and cooperation, transparency, openness
and optimum tolerance, exchange and mutual benefit, mutual learning and other spirits that represents
still shines with the glory of the times until now for about two thousand years. Currently, the world
economy is in difficult recovery, and the world pattern is undergoing profound adjustments, and the
human being is facing increasing major trans national and global challenges. International
cooperation on a larger scope especially over education, higher grade, and deeper level has become
the common aspiration of people in all countries. In this frame the role of international organizations
-such as conferances, summits, meetings- is incontestable. The international character of 3rd
International Congress on Social Sciences, China to Adriatic is illustrated by the 15 countries
represented and by the more than 400 delegates coming from Kazakhistan, Turkey, Moldova,
Kyrgzistan, China, Russia, Bangladesh, Ukraine, Azerbaijan, Iran, Canada, Germany, Saudi Arabia,
Afghanistan and Uzbehkistan. During the Congress academics, high rank officials, national and
international societies, think tanks and business representatives from a dozen of countries came
together, and seeked the international academic cooperation and reciprocal development plans for
future, which is a holy cause for the benefit of peoples in all countries including our common mission.
Coming to the end of writing, I would like to emphasize that as İKSAD family, we are thankful to
Prof.Dr. Dinar NUKETAYEVA, the rector of Kazakh State Women’s Teacher Training University
for her support and cooporation and its crowd delegation with the the presidency of deputy rector
Prof.Dr. Zaures SABYROVA. Participation of General Directorate of Land Registry and Cadastre
by archive exhibition was excellent. All participant academics and officials honoured us. The
presidency of Prof.Dr. Mustafa TALAS was highly motivated for İKSAD. I rankly thankful to the
members of Science Committee; to Supreme Advisory Board; Mustafa TALAS, The head of
Congress; H.E. Sefa Salih BİLDİRİCİ, the senior advisor of İKSAD; H.E. Erdem HİLAL, Ahmet
GENÇ and Baris AYTEKIN, the senior executives of İKSAD; WU Yicheng and Ludmila
IVANOVA, the Asia coordinators of İKSAD; Alice Auberta HERMANIS, Europe coordinator of
İKSAD; Sonali MALHOTRA, Asia Pasific advisor of İKSAD; Mrs Damelia SADYKOVA and
Ragip PEHLİVANLI, coordinators of Congress; Mr. Selcuk DEMIRKILINC, the head of Congress
Secretaria; Mr. Ömer Okan FETTAHLIOGLU, head of International Journal Of Academic Value
Studies (JAVS) and editorial board; Dilrabo ABDAZIMOVA and Umsunay ZHUMASHEVA,
Russian speaking countries experts of İKSAD; The mission team of congress from Akdeniz
University, department of international relations and everbody who contributed on our congress.
Yours faithfully…
MUSTAFA LATİF EMEK
President of Institution of Economic Development and Social Researches
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KÜRESEL KRİZDE MALİYE POLİTİKASI ARAÇLARININ ETKİNLİĞİ:
TÜRKİYE UYGULAMASI*
THE EFFECTIVENESS OF FISCAL POLICY TOOLS ON GLOBAL CRISIS: AN
IMPLEMENTATION IN TURKEY
Adil AKINCI
Yardımcı Doçent, Kırklareli Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu,
adil.akinci@klu.edu.tr
Özet
2008 yılında Amerika’da finansal piyasalarda mortgage krizi olarak başlayarak dünya ekonomisini
derinden sarsan küresel kriz ile birlikte devletin ekonomik alandaki rolü ile ilgili tartışmalar yeniden
gündeme gelmiştir. Krizin derinleşmesi ile birlikte yaşanan makroekonomik olumsuzlukla mücadele
için devletlerin ekonomik alana yapacağı müdahaleler krizin olumsuz etkilerinden kurtulmak için
önem kazanmıştır. Küresel krizle mücadele için devlet maliye politikası araçları olan kamu
harcamaları ve kamu gelirlerini etkin bir şekilde devreye sokmuştur. Küresel krizin olumsuz etkilerini
azaltmak için uygulanan mali politikalar neticesinde ülkelerin ekonomik büyüme oranlarında ciddi
iyileşmeler görülmüştür. Bu çalışmada, küresel krizin olumsuz etkilerini azaltmak için uygulanan
mali politikalarda, hangi maliye politikası aracının daha etkin olduğu konusunda Türkiye baz alınarak
ekonometrik bir çalışma yapılmıştır. Ampirik bulgular neticesinde, maliye politikası araçlarından
kamu harcamalarının, vergi gelirlerine göre daha etkin bir mali politika aracı olduğu hata düzeltme
modelinde, etki-tepki fonksiyonlarında ve varyans ayrıştırma yönteminde tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: küresel kriz, kamu harcamaları, kamu gelirleri, eşbütünleşme analizi
Abstract
Starting as a mortgage crisis in the financial markets in the United States in 2008, with the global
crisis that has shaken the world economy deeply, the debates about the role of government in the
economic field have come up again. In order to struggle with the macroeconomic negativity occurred
due to the deepness of the crisis, the governmental interventions in the economic field have been
crucial to avoid the negative effects of the crisis. For the struggle with the global crisis, the
government has effectively activated the state fiscal policy tools that are public expenditures and
public revenues. As a result of the fiscal policies implemented to reduce the negative effects of the
global crisis, significant improvement in the economic growth of the countries has been seen. In this
study, on the subject of which fiscal policy tool is more effective in the fiscal policies applied to
reduce the negative effects of the global crisis, an econometric study based on Turkey has been done.
In consequence of the empirical findings, it has been determined that public expenditures –of fiscal
policy tools-, are more effective than the tax income in the error correction model, impulse response
functions and variance decomposition method.
Keywords: global crisis, public expenditure, public revenue, cointegration analysis

*

Bu çalışma, Adil AKINCI’nın Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümünde Doktora Tezi olarak kabul edilen “Küresel
Krizde Maliye Politikasının Etkinliği: Türkiye Uygulaması” başlıklı çalışmadan üretilmiştir.
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DEMOCRATIC CIVIC ACTIVISM THROUGH THE LENS OF SOCIAL
CAPITAL AND SOCIAL MEDIA TOOLS: PERSPECTIVES FROM THE
RECENT UPRISINGS OF NORTH AFRICA AND THE MIDDLE EAST
Akbar VALADBİGİ
Education Ministry, Iran
Correspondent Author, karvan74@gmail.com
Taleb MOHAMMADI
Education Ministry, Iran, mohammadi1350@chmail.ir
Abstract
The ongoing unrests in the Middle East have opened up new debates on the relationship between
social capital and civil society. But what actually are they, and what implications do they have for the
region of the Middle East? The relationship between social capital and civil society in this region is
much debated, but scarcely conceived. This paper has a threefold focus. First, it explores what light
existing stock of social capital shed upon the mechanisms of the contemporary civic activities in their
search of establishing stable democracies across the Middle East region. Second, how can civic
movements in this region contribute to increasing the current deficit stock of social capital? And third,
what implications did the social media tools have in the recent uprisings of North Africa and the
Middle East region?
This paper is also intended to explore the current status of social capital and civil society in this
region. It suggests that although the Middle Eastern nations have always been subject to severe
violence and harshness, civil society organizations and the stock of social capital can be seen as rising.
It is argued that a society with higher rates of social capital is more likely to benefit from more stable
democracy and politics that are typical of a modern civil society.
Keywords: Social Capital, Civil Society, the Middle East, Democracy, Uprising, Social Media,
Internetworked Social Movements
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AKARYAKIT ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERİN ÇEVRE VERGİSİ
OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ: AB VE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI
EVALUATION OF THE TAXES RECEIVED FROM THE FUEL AS ENVIRONMENTAL TAX:
A COMPARISON BETWEEN EU AND TURKEY
Alper KARADEMİR

Araştırma Görevlisi, Aksaray Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,
alperkarademir@aksaray.edu.tr
Özet
Çevreyle ilgili problemler günden güne artmakta ve giderek artan bir ivmeyle küresel bir boyut
kazanmaktadır. Bu bağlamda, ülkeler çevre sorunlarıyla mücadelede çeşitli önlemler almaktadır.
Çevre vergileri de özellikle 1980 sonrası Avrupa Birliği üye ülkeleri tarafından bu amaçla
uygulanmaya başlamış olup, çevreye zararlı faaliyet ve/veya ürünlerin kullanımını azaltmak için bu
ürün ya da faaliyetlerden daha fazla vergi alınmaya başlanmıştır. Bu bağlamda akaryakıt üzerinden
alınan vergiler incelenecek olup AB ve Türkiye’de ki uygulamalar değerlendirilecektir. Ayrıca
Türkiye’de akaryakıt üzerinden alınan vergilerin çevre vergisi olarak değerlendirilip
değerlendirilemeyeceği hususu bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu amaçla 1980’lerden beri
çevre vergilerini uygulamakta olan Avrupa Birliği üye ülkeleri ile Türkiye karşılaştırılacaktır. Bu
çalışmada ikincil veri olarak istatistiksel bulgularla analiz yapılacak ve özellikle motorin üzerinden
alınan vergiler değerlendirilecektir. Hem bu yakıtın satışında hem de bu yakıt türü ile çalışan binek
araçların satışında uygulanan vergilerde AB ve Türkiye arasında uygulamada farklılıklar olduğu
görülmüştür. Çalışmamızda görüleceği üzere, motorin yakıt türü çevreye daha zararlı olduğu halde,
AB'de söz konusu akaryakıt ürünlerinde çevre değerlendirmesi ilke alınarak vergi alma yoluna
gidilirken, Türkiye’de ise vergi uygulamalarında gelir dengesinin temel ilke olduğu ve hatta çevresel
faktörlerin gözetilmediği saptanmıştır. Yöntem olarak, karşılaştırma ve analitik değerlendirme
yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Çevre vergisi, Akaryakıt, AB, Türkiye
Abstract
Problems related to environment are increasing day by day and gaining a global dimension with
increasing momentum. In this context, countries are taking various measures to combat
environmental problems. Environmental taxes have also been introduced for this purpose by Member
States of the European Union, especially after 1980, and more taxes have been levied on these
products or activities to reduce the use of harmful activities and / or products. In this context, taxes
on fuel will be examined and applications in EU and Turkey will be evaluated. Furthermore, the issue
of taxation on fuel oil can be assessed as environmental taxation in Turkey. For this purpose, the
European Union Member States, which have been implementing environmental taxes since the 1980s,
will be compared with Turkey. In this study, especially the tax on the motor will be evaluated by
using secondary data and with statistical findings. Both in the sale of this fuel and in the tax applied
to the sale of passenger vehicles working with this type of fuel, there are differences in practice
between the EU and Turkey. As it is seen in our study, it has been determined that the environmental
assessment of the fuel products in the EU is taken as the principle of taking the tax, while in Turkey
it is determined that the income balance is the fundamental principle and even environmental factors
are not observed in Turkey. Comparison and analytical evaluation will be done as a method.
Keywords: environmental taxes, fuel oil, EU, Turkey
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KÜRESELLEŞME KARŞISINDA TÜRK-İSLAM FELSEFESİNİN KONUMLANIRILMASI
PLACING TURKISH-ISLAMIC PHILOSOPHY AGAINST GLOBALIZATION
Ayşegül DOĞRUCAN
Yrd. Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi, ayseguldogrucan@akdeniz.edu.tr
Aslıhan ALBAYRAK
Yüksek Lisans Öğrencisi, Akdeniz Üniversitesi,aslhanalbayrk@gmail.com
Özet
Modernite sonrası hızla gelişen ve değişen dünyada, fikri saha da büyük bir hızla değişime uğramış
ve bu değişim sosyal-siyasal hayatta da etkisini göstermiştir. 19. yüzyılda yaşanan gelişmelerin
ardından ulus-devlet yapısının hızla yayılması, öncekinden farklı bir dünyanın ortaya çıkmasına
neden olmuş ve sistemler değişmiştir. Değişen her sistem beraberinde yeni problemleri ve tartışmaları
getirmiştir. Osmanlı İmparatorluğunun yıkılmasının ardından, kurulan Türkiye Cumhuriyeti de
birçok sahada bu durumla karşı karşıya kalmıştır. Yeni Cumhuriyet, mevcut dünya düzenine uyum
sağlamak için birçok alanda gelişme kaygısı içinde olmuştur. Bu alanlardan biri de fikri saha yani
felsefe alanıdır. Hem teorik hem de pratik olarak dönemin bir gereği olarak “milli felsefe” ve bu
felsefenin niteliği tartışma konusu olmuştur. Ancak kurulduğu dönemden çalışmaların yoğunlaştığı
döneme uzanan süreçte dünya hızla değişmeye devam etmiş, milli felsefe fikrine ilişkin tartışmalar
bir netliğe kavuşmadan, 1900’lerin ikinci yarısında “küreselleşme” olgusuyla karşı karşıya
kalınmıştır. Bu çalışmanın amacı, ulus-devlet sisteminde milli felsefe çalışmalarının bir gerekliliği
olarak tartışma konusu olan Türk-İslam Felsefesinin niteliksel olarak neyi ifade ettiği (ırk-din-kültür
temelline dayanması; Türkiye’yle mi sınırlı olacağı yoksa hangi coğrafyaları kapsayacağı
tartışmaları) ve küreselleşme karşısındaki konumu incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Felsefe, Türk, İslam
Abstract
Ideologies, along with the development of any other things in the world have been rapidly
transformed into new ones after Modernism and these changes have shown impact on social-political
life as well. Important political events transformed and changed the systems of the world throughout
the 19th century with the spread of nation-states. Each new system brought along new problems and
controversies. It was the same for the Republic of Turkey which was found after the collapse of the
Ottoman Empire. The new Republic had concerns for development in most fields, and adapting the
world order of that time. Intellectual field or Philosophy was among these fields. National
philosophy, the felt necessity of the time both in theory and practice, and the essence of it became the
subject of controversies. The intellectual developments continued to be built in the world when the
Turkish intellectuals concentrated on the new national philosophy. Yet, these controversies faced
with a new concept called globalization in the second half of the 20th century before being cleared
up.From the notion of the necessity of studying national philosophy within the system of nation-state,
this paper aims to examine what Turkish-Islamic Thought –as it is based on the grounds of racereligion-culture, namely, its contradictive nature discussing whether it is limited with the national
border of Turkey or not-means qualitatively and how it positons itself against globalization.
Keywords: Globalization, Philosophy, Turkish, Islamic
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20. YÜZYIL TÜRK DÜŞÜNCESİNDE DEMOKRASİ ANLAYIŞI
UNDERSTANDING OF DEMOCRACY IN 20TH CENTURY TURKISH THOUGHT
Ayşegül DOĞRUCAN
Yardımcı Doçent Doktor, Akdeniz Üniversitesi, ayseguldogrucan@akdeniz.edu.tr
Tuğçe CANPOLAT

Yüksek Lisans Öğrencisi, Akdeniz Üniversitesi,tugcecanpolat94@hotmail.com
Özet
Demokrasinin hem kuramsal hem de uygulamasına ilişkin problemleri, çok eski tarihlerden beri, hem
felsefi hem de siyasi bir konu olarak tartışılmıştır. Kimi zaman genel kavramsal düzlemde evrensel
bir problem olarak karşımıza çıkan demokrasi olgusu, çoğu zaman da ülkeler özelinde, ülke aydınları
tarafından tartışılan bir konu olmaktadır. Antik dönemlerden günümüzü uzanan bu tartışmaların Türk
düşünce geleneği içindeki yerinin tespit edilmesi ve 18. yüzyıldan “İletişim Çağı” olarak nitelenen
günümüze uzanan süreçteTürk aydınları arasında demokrasi algısının tespit edilmesi, Türk
toplumunda demokrasi algısının şekillenişini anlamaya yardımcı olması açısından önemlidir. Bu
çerçevede bu bildirinin amacı, demokrasi kavramının kuramsal seyrinin incelenmesi, Türk düşünce
geleneği içinde nasıl yorumlandığının ve bilhassa, 20. yüzyılda Türk aydınları arasında ne tür
tartışmalara neden olduğunun tespit edilmesidir. Bu tespite dayalı olarak demokrasi kavramının
anlamına ilişkin bir problemin var olup olmadığı ve eğer varsa bunun demokrasi uygulamaları
açısından topluma nasıl yansıdığına ilişkin felsefi bir değerlendirme yapmak da çalışmanın bir diğer
amacıdır.
Anahtar Kelimeler: Demokrasi, Felsefe, Türk Düşüncesi
Abstract
Problems related to the theory and implementations of democracy have been discussed as a political
and a philosophical issue since ancient times. The phenomenon of democracy sometimes comes up
as a universal problem that we face in a broad general term, or it is mostly discussed by intellectuals
in particular. To understand how the perception of democracy has been formed in Turkish nation in
time, it is of great importance to determine the place of democracy in traditions of Turkish thought
since ancient times by seeking the traces of the perception of democracy among Turkish intellectuals
from 18th century to our age which is called “Communication Age”. From that point, this paper aims
to examine the theoretical formation of the concept of democracy to see how it is understood and
discussed by Turkish intellectuals in 20th century in particular. This paper also aims to determine if
there are problems with the meaning of the notion of democracy or not. If there is, it will be aimed to
do a philosophical analysis to see how it possibly affects people.
Keywords: Democracy, Philosophy, Turkish Thought
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ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINA
ELEŞTİREL BİR BAKIŞ
A CRITICAL OVERVIEW OF INTERNATIONAL CREDIT RATING AGENCIES
Barış YILDIZ
Yrd.Doç.Dr. Gümüşhane Üniversitesi, barisyildiz@gumushane.edu.tr
Özet
Yüzyılı aşkın bir süredir faaliyetlerine devam eden kredi derecelendirme kuruluşlarının önemi
özellikle finansal piyasaların birbirine bağımlı hale gelmesi ve neo-liberal politikaların güçlenmesi
ile daha da artmıştır. Bu kuruluşlar piyasaların etkinliğini azaltan ve bu nedenle çeşitli sorunlara yol
açan küresel asimetrik finansal bilgileri belirli kurallar çerçevesinde toplayarak izler, değerlendirir ve
ilgililere servis eder. Derecelendirme notları ülkeler açısından uluslararası bir saygınlık unsuru olarak
değerlendirilmektedir. Ülkelerin borçlanmalar için katlanacakları faiz tutarları üzerinde önemli etkisi
olan bu notlar aynı zamanda o ülke için uygulanacak güvenilirlik düzeyinin belirlenmesinde de
önemlidir.
Asya Krizi, Küresel Finansal Kriz, Euro Bölgesi Borç Krizi gibi krizler; Enron, WorldCom ve Lehman
Brothers gibi şirketlerin yüksek notlarına rağmen iflası; verilen yanlış notların ülkeler üzerinde yıkıcı etkileri
gibi somut olaylar kredi derecelendirmelerinin sorgulanmasına yol açmıştır. Kredi derecelendirme
kuruluşlarının Yunanistan ekonomisindeki olumsuz gelişmelere rağmen doğru olarak kredi derecelendirmesi
yapmadıkları, borç krizi ortaya çıktıktan sonra yaptıkları art arda ölçüsüz kredi not düşürümleri ile borç
krizinin derinleşmesine katkı sağladıkları da tespit edilmiştir. Bu nedenlerle kredi derecelendirme
kuruluşlarının güvenilirliklerinin ve tarafsızlıklarının tartışılması gerekmektedir. Bu bilgiler ışığında
çalışmada neo-liberal politikalar ekseninde Moody’s, Standart & Poors ve Fitch gibi kredi derecelendirme
kuruluşlarının rolü ve bu kuruluşların ülke ekonomileri üzerindeki etkileri değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kredi Derecelendirme Kuruluşları, Derecelendirme, Kredi notu
Abstract
The importance of credit rating agencies continued to operate for more than a century has increased
even more especially the financial markets becoming dependent and the strengthening of neo-liberal
policies. These agencies have monitored, assessed and provided global asymmetric financial
information within specific rules, which reduces the effectiveness of markets and thereby causes
various problems. The rating grades are regarded as an international prestige in terms of countries.
These grades, which have a significant impact on the amount of interest borrowed by countries, are
also important in determining the level of credibility to be applied for that country.
Asian Crisis, Global Financial Crisis, Euro Zone Debt Crisis and WorldCom, Lehman Brothers and
Enron's bankruptcy despite the high gardes have led to the questioning of credit ratings. It has also
been found that credit rating agencies did not correctly credit ratings in spite of the negative
developments in the Greek economy and they have contributed to the deepening of the debt crisis by
reducing the credit ratings on a daily basis after the debt crisis emerged. For these reasons, the
credibility and impartiality of credit rating agencies will need to be discussed. In the light of this
information, the role of credit rating agencies such as Moody's, Standard & Poors and Fitch in the
direction of neo-liberal policies and their impact on the country's economies will be tried to be
evaluated.
Keywords: Credit Rating Agencies, Rating, Credit Grades
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TURKISH TEACHERS’ AND PRINCIPALS’ VIEWS ON THE
PERFORMANCE ACCOUNTABILITY PRESSURES AND RESPONSES
Coşkun ERDAĞ
Yrd.Doç.Dr., Aksaray University, coskunerdag@aksaray.edu.tr
Engin KARADAĞ
Prof.Dr., Eskisehir Osmangazi University, enginkaradag@ogu.edu.tr
Abstract
In a knowledge society and its accompanying economy, the human resources on demand are those
they are well-qualified in mathematics, science, reading and problem solving skills as well as
creativity. As a mechanism of holding the agents responsible for a standardized job and asking an
explanation for the results, accountability policies emerged and were accepted all around the world
to increase the academic success in school core subjects. To predict the future opportunities and the
barriers for the policy implementation, for a new agenda of school reform policy in Turkey, it is very
important to portray the current pressures on schools and their responses to the pressures for higher
achievement. To find out who applies pressure on teaching staff and whom they feel responsible to
response, a causal-comparative research design investigated the data obtained by the ‘Accountability
Pressures Scale’ and ‘Accountability Responses Scale’ from the stratified sample of 357 teachers and
154 administrators of primary, elemantary and high schools, in Kütahya, Turkey. It revealed that
although principals and teachers feel very less pressure from all around, be school shareholders,
environment and upper bureaucracy in general; the males, principals, teachers from elementary
science and Anatolian high schools feel more pressures from school shareholders than others, and
only teachers with graduate certificate from the bureaucracy. On the other hand, the teaching staff
feel more responsibility only to the bureaucracy, in total. But, the males, vice principals are more
responsible to the school shareholders, Eğitim-İş members to the school local environment.
Keywords: accountability, teaching quality, responsibility, academic performance
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BUTİK OTELLERDE DENEYİMSEL PAZARLAMA: BODRUM ÖRNEĞİ
Derya GÜNEY
Arş. Gör. , Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi, deryaguneyy@gmail.com
Vedat GÖLLER
Öğrenci, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, vedatgoller@gmail.com
Özet
Günümüz dünyasında müşterilerin tüketimi yeni amaçlarla gerçekleştirmeye başlamaları pazarlama
anlayışında da değişimleri beraberinde getirmektedir. Ürünlerin fonksiyonel ve işlevsel faydalarının
yanında duyusal, duygusal, düşünsel, ilişkisel ve davranışsal boyutlarının da önemsenmesiyle birlikte
deneyimsel pazarlama kavramı ortaya çıkmıştır. Ortaya çıktığı andan itibaren özellikle havayolu,
bankacılık, sağlık gibi birçok sektörün dikkatini çeken deneyimsel pazarlamanın tam anlamıyla
uygulanabileceği alanlardan bir diğeri de turizm sektörüdür. Bu çalışmada Bodrum'da bulunan Kültür
ve Turizm Bakanlığı işletme belgeli butik otellerde konaklayan müşterilerin cinsiyet, yaş, eğitim
düzeyleri, medeni durumları, tatile çıkma amaçları ve otelde konaklama süreleri ile deneyimsel
pazarlamaya ilişkin algıları arasında bilimsel açıdan bir farklılık olup olmadığını ortaya çıkarmak
amaçlanmıştır. Araştırmada öncelikle alanyazın taranacak ve kavramsal çerçeve belirlenecektir..
Daha sonra hazırlanan anket yoluyla çalışmanın verileri toplanarak SPSS 20.0 programı ile veriler
analiz edilecek ve araştırma sonuçları bildirinin tam metninde yer alacaktır.
Anahtar Kelimeler: Deneyim Ekonomisi, Deneyimsel Pazarlama, Butik Otel, Bodrum.
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KATILIM BANKALARI İLE MEVDUAT BANKALARIN
ETKİNLİKLERİNİN MALMQUIST TFV ENDEKSİ İLE
KARŞILAŞTIRILMASI
Doğan ÖZTÜRK
doganozturk@aku.edu.tr
Özet
Dünya literatüründe İslami Bankacılık olarak adlandırılan sistem, Türkiye’de Katılım Bankaları
olarak teleffuz edilmektedir. Dünya’da 1970’li yıllarda ortaya çıkan islami bankalar, Türkiye’de ise
1980’li yıllarda faaliyet alanı bulmuştur. Katılım Bankaları, İslam dinin emir ve yasakları
çerçevisinde faaliyette bulunurlar. Katılım bankalarını, geleneksel bankalardan ayıran en önemli
özellik; para üzerinden para kazanmayı (faizi/ribayı) reddederek, sadece malın finansmanını
yapmasıdır. Öyle ki katılım bankaları, islam dinince yasaklanmamış hertürlü emtianın finansmanı
gerçekleştirmektedir. Katılım bankalarının aktif büyüklüğü 2016 yılı itibariyle Türk Bankacılık
Sektörünün yaklaşık % 5’lik kısmına denk gelmektedir. Ancak, 2023 hedefleri çerçevesinde bu payın
% 15 olması istenmektedir. Dolayısıyla Katılım Bankalarının etkin olması Türk Bankacılık Sektörü
için önemlidir. Çalışmada 2010 – 2014 yılları arasında, aralıksız olarak bankacılık sektöründe faaliyet
gösteren katılım bankaları ile mevduat bankalarının etkinliği Malmquist toplam faktör verimlilik
endeksi ile karşılaştırılmıştır. Bankaların etkinliğinin araştırılmasıyla 4 girdi (Sermaye yetirlilik
rasyosu, Toplam Krediler ve Alacaklar / Toplam Aktifler, Duran Aktifler/ Toplam Aktifler, Likit
Aktifler/ Toplam Aktifler) ve 2 çıktı (Kâr/Toplam Aktifler ve Kâr/Özkaynaklar) değişkeni
kullanılmıştır. Analiz sonucunda katılım bankaları ile özel sermayeli mevduat bankalarının
etkinlikleri detaylı bir şekilde ortaya konulmuştur.
Keywords: Bankacılık, Katılım Bankaları, Özel Sermayeli Mevduat Bankaları, Etkinlik, Veri
Zarflama Analizi, Malmquist.
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2009 - 2014 YILLARI HAYAT DIŞI TÜRK SİGORTA ŞİRKETLERİNİN
VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ETKİNLİK ANALİZİ
Doğan ÖZTÜRK
doganozturk@aku.edu.tr
Özet
Sigorta, sahip olunan kıymetin gelecekte ortaya çıkabilecek bir risk nedeniyle oluşabilecek kaybını
minumuma indirmeyi hedefleyen bir enstürümandır. Sigorta temelde iki branşa ayrılmaktadır. Bir
kanadında hayat ve emeklilik varken diğer kanadında ise, hayat dışı sigorta branşı vardır. Sigorta,
sigortalıları tasarrufa yöneltip risklere karşı korurken diğer taraftanda finansal sisteme fon
sağlamaktadır. Böylece finansal sistemin derinleşmesine ve likidite ihtiyacının karşılanmasına
katkıda bulunmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde sigorta, başta finansal sistem olmak üzere
ekonomiler için önemli bir yere sahiptir. Bu araştırmada bankacılık, adalet, yerel yönetimler, turizm,
eğitim, sağlık, ulaşım gibi kâr amacı güden ve gütmeyen birçok sektörde etkinlik ölçme aracı olarak
kullanılan Veri Zarflama Analizi (DEA) uygulanmıştır. DEA yöntemiyle; hayat dışı alanında
aralıksız olarak faaliyet gösteren Türk sigorta şirketlerinin 2009-2014 yılları göreceli etkinlik
değerleri karşılaştırılmıştır. Çalışmada ölçeğe gore değişken getiri varsayımı altında girdi odaklı
yaklaşım tercih edilmiştir. DEA modeli, DEAP 2.1 (Data Envelopment Analysis Program) programı
yardımıyla hesaplanmıştır.
Keywords: Türk Sigortacılık Sektörü, Veri Zarflama Analizi, Etkinlik.
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GÖÇ KURAMLARI: ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM
Fethi NAS
Yrd. Doç. Dr., Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, fethinas@yahoo.com

Özet
Göç; insani bir özelliğe sahiptir dolayısıyla göç çalışmalarında araştırmanın öznesi insan olmak
zorundadır ve metodolojik bir strateji olarak insan davranışlarını anlamak açısından, davranışa etki
pek çok değişkenin bir arada incelenmesi gerekmektedir. Açık seçik veya gizil olarak, her bir göç
çalışması, kendine has özgün bir durum olarak ele alınmalıdır. Pek çok çalışmada örneğin,
hipotezlerin türetilmesinde ve değişkenlerin belirlenmesinde özgün koşullar göz önünde
bulundurulmaktadır. Çünkü genel kuramlar, belirli bir zamanda ve mekânda oluşan, özgün-spesifik
bir olguyu açıklamada yeterli kuramsal alt yapıyı açıklamada yetersiz kalmaktadır. Nitel veya nicel
veriler herhangi bir kavramsal ilerleme kaydetmeksizin sonsuz bir veri yığını oluşturabilirler. Öyle
ki, gündelik yaşantıda, entelektüel arenada yer almayan sosyal gerçekliğe yönelik pek çok veriler
üretilmektedir. İnsanların öznel yönelimleri ise bir çalışmaya konu olması bakımından oldukça
önemlidir fakat kavramsal bir çerçeve olmadan bunları bir standart olacak şekilde değerlendirmek
mümkün değildir.
Karmaşık bir fenomen olarak göç ile ilgili erken dönem çalışmalarda; yaş, cinsiyet, eğitim, meslek
ve gelir gibi özellikler ön plandayken, son dönem çalışmalarda; tutumlar, motivasyonlar, değerler,
grup aidiyeti gibi psikolojik ve sosyal özellikler birlikte ele alınmaya başlamıştır. Bundan dolayı göçe
ilişkin çeşitli kuramları göz önünde bulundurmak suretiyle, göç olgusu çok boyutlu bir davranış
olarak ele alınmalıdır. Çalışmada, göç kuramlarının genel bir değerlendirilmesi yapıldıktan sonra göç
olay ve olgularının açıklanmasına yönelik yeni bir perspektife duyulan ihtiyacı ve bir araştırma
önerisini ele alacaktır.
Anahtar Kavramlar: Göç, Makrocu Göç Kuramları, Mikrocu Göç Kuramları.
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GÜNEY TÜRKİSTAN TÜRK BOYLARI ARASINDA
ÇOCUK OYUN VE OYUNCAKLARI
Firuz FEVZİ
Öğr. Gör., Kabil Devlet Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi Kabil/ AFGANİSTAN,
firuz6262@gmail.com
Özet
Güney Türkistan Kuzey Afganistan, etnik gruplarıyla zengin bir kültüre ve sosyal yapıya sahiptir.
Afganistan coğrafyasında yüz yıllarca birlikte yaşayan bu topluluklar zor şartlar altında da olsa kendi
kültür, örf ve adetlerini muhafaza etmeyi başarmışlardır. Afganistan’da uzun yıllar süren ve halen de
etkileri hissedilen iç savaş ve istikrarsızlık maalesef Özbek ve Türkmen çocuklarını da olumsuz
etkilemiştir. Özbek ve Türkmen çocukları arasında zorluklara rağmen korunan kültürel oyunların
teknolojinin kullanımına paralel olarak son yıllarda birtakım tehditlere açık olduğu hissedilmektedir.
Çalışmamızda Afganistan’daki coğrafî, etnik, tarihî ve kültürel şartlara göre şekillenen çocuk
oyunları üzerinde durarak, çocuk oyunlarının dış etkilerine ne oranda açık olduğunu belirteceğiz.
Ayrıca Özbek ve Türkmen kaynaklı Doğu oyunları ve Afganistan coğrafyasına da sirayet eden Batı
oyunları arasında bir kısım karşılaştırmalar yapacağız.
Anahtar Kelimeler: Güney Türkistan, çocuk oyunları, etnik gruplar, Özbek, Türkmen, Batı, Doğu
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THE EFFECT OF CROWD MENTALITY ON POPULAR POLITICAL
ACTION: A REVIEW AND INTERPRETATION OF ‘THE CROWD:
A STUDY OF THE POPULAR MIND’ by GUSTAVE LE BON
Gustavo David ALBEAR
PhD., Antalya International University
Abstract
The effect of crowd mentality on the pshychology of individuals and the multiplicity of impacts they
have on socio-political systems has historically been studied via multiple sources. One of the initial
pioneers of this field was Gustave Le Bon. Le Bon’s work ‘The Crowd: A Study of the popular Mind’
has impacted the research in the fields of Social Psychology as well as Polıtical Science and Sociology
to name but a few. This study looks at Le Bon’s work relative to the effect it can have on
understanding crowd actions and psychology from a political perspective. The idea of a crowd mindset, the negative and positive effects of crowd mentality, the effect of leaders on a crowd as well as
the opinions and belıefs of crowds are examined by Le Bon in a scientific manner. Due to the impact
that crowd mentality had in the recent attempted military takeover in Turkey an understanding and
review of the work of Le Bon seems imperative to our understanding of the events from a social
science perspective. This research will therefore focus on extending that understanding.

3rd International Congress on Social Sciences, China to Adriatic

İKSAD

13

October 27-30, 2016 Antalya /TURKEY-ISBN-9786059885089

3rd International Congress on Social Sciences, China to Adriatic
info@iksad.org www.iksad.org
www.iksadfuarkongre.org

October 27-30, 2016
Antalya / TURKEY

Economics and Administration, Tourism and Tourism Management, History, Culture, Religion, Psychology, Sociology, Fine Arts,
Engineering, Architecture, Language, Literature, Educational Sciences, Pedagogy & Other Disciplines

KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARI VE FAALİYET
RAPORLARININ EŞBİÇİMCİLİĞİ ÜZERİNE İÇERİK ANALİZİ:
BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ’NDEKİ ŞİRKETLER
A CONTENT ANALYSIS OF ISOMORPHISM ON BOTH CORPORATE SUSTAINABILITY
REPORTS AND ANNUAL REPORTS: COMPANIES IN BIST SUSTAINABILITY INDEX
Gül YEŞİLÇELEBİ
Arş. Gör., Gümüşhane Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, gyesilcelebi@hotmail.com.
Özet
Bu çalışmanın amacı, kurumsal sürdürülebilirlik raporları ve faaliyet raporlarının uyum düzeylerinin
araştırılmasıdır. Bu kapsamda çalışmada, kurumsal sürdürülebilirlik raporunu Küresel Raporlama
Girişimi (GRI) formatına uygun olarak yayınlayan ve BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan
şirketler örneklem olarak seçilmiştir. Bu şirketlerin yayınladıkları raporlarında sürdürülebilirlik
boyutlarının ne ölçüde yer aldığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu şirketlerin faaliyet raporlarının
sürdürülebilirlik göstergeleri ile uyumları ise, eşbiçimciliğini belirlemek üzere içerik analizi yöntemi
ile çözümlenmiştir. İçerik analizi için, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) tarafından yayınlanan “GRI
G4 Sürdürülebilirlik Raporlaması Rehberi (2013) –en son versiyonu-”den yararlanılmıştır. Rehberde
sürdürülebilirlik üç boyutlu olarak “ekonomik”, “çevresel” ve “sosyal” başlıkları altında ve sosyal
boyutunu ise “iş gücü uygulamaları”, “insan hakları”, “toplum” ve “ürün sorumluluğu” alt başlıkları
altında sınıflandırılmıştır. Raporların kodlanması sonucunda ortaya çıkan skorların güvenilirliği IR
değeri kullanılarak hesaplanmıştır. İki rapor arasındaki eşbiçimcilik non-parametrik testlerle analiz
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: kurumsal sürdürülebilirlik raporları, faaliyet raporları, BİST sürdürülebilirlik
endeksi, GRI G4 rehberi, içerik analizi.
Abstract
The purpose of this study is to investigate the level of compliance with annual reports and
sustainability reports of the companies. In this context, companies which are in the BIST
sustainability index and published in accordance with the format Global Reporting Initiative (GRI)
were selected in the study. Dimensions of sustainability will be determined to what extent it takes
place, in the published reports. Annual reports of the companies in harmony with indicators of
sustainability have been analyzed using content analysis method. For content analysis, “GRI G4
Sustainability Reporting Guidelines” –the last generation of the guidelines- which launched by GRI
(2013) has been utilized. The guidelines classified dimensions of sustainability under the three
indicators as “economic”, “environmental” and “social”; and social sub-categories dividend into
“labor practices and decant work”, “human rights”, “society” and “product responsibility”. The
consistency of scores that reveal as a result of reports codes were calculated with using the IR value.
Isomorphism on between both reports is analyzed with non-parametric tests.
Keywords: corporate sustainability reports, annual reports, BIST sustainability index, GRI G4
guidelines, content analysis.
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KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
AÇIKLAMALARI: BORSA İSTANBUL KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ
ŞİRKETLERİNİN İNCELENMESİ
CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION AND SUSTAINABILITY
DISCLOSURES: EXAMINATION OF COMPANIES IN BORSA ISTANBUL CORPORATE
GOVERNANCE INDEX
Gül YEŞİLÇELEBİ
Arş. Gör., Gümüşhane Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, gyesilcelebi@hotmail.com.
Özet
Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksinde (BİST-KYUR) yer alan
şirketlerin kurumsal yönetim uygulamaları ve sürdürülebilirlik açıklamaları arasındaki ilişkiyi
incelemektir. Bu bağlamda çalışmada, 2012-2015 yılları arasında, BİST-KYUR endeksinde yer alan
şirketlerin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporları (KYDR)’nda yayınlanan kurumsal yönetim
derecelendirme notlarından ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporları (KYUR)’nda yer alan
sürdürülebilirlik açıklamaları içerik analizi yöntemiyle incelenerek puanlanmasıyla hesaplanan
sürdürülebilirlik açıklama skorlarından yararlanılmıştır.
Çalışmada kurumsal yönetim
derecelendirme notu (pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri, yönetim
kurulu) ve sürdürülebilirlik açıklama skorları (ekonomik, çevresel, sosyal) değişken olarak
belirlenmiştir. Araştırmada değişkenlerin birbirleriyle olan ilişkilerin analiz edilmesinde regresyon
analizi kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: kurumsal yönetim, kurumsal sürdürülebilirlik, BİST kurumsal yönetim endeksi,
kurumsal yönetim raporları, regresyon analizi.
Abstract
The aim of this paper is to examine the relationship between corporate governance implementation
and the sustainability disclosures in companies of Borsa Istanbul Corporate Governance Index (BISTCGPR). In this context, corporate governance rating scores were obtained from Corporate
Governance Ratings Reports (CGRR) and sustainability disclosures scores were calculated from
Corporate Governance Principles Compliance Reports (CGPR) of BIST-CGPR companies for the
year 2012-2015. Based on a content analysis, the study analyzes BIST-CGPR companies’
sustainability disclosures in the CGPRs. In the study, corporate governance rating scores
(shareholders, public disclosures and transparency, stakeholders, board of directors) and
sustainability disclosures scores (economic, environmental, social) were defined as variables. To
analyze the relationship between each variable in the research is used regression analysis.
Keywords: corporate governance, corporate sustainability, BIST corporate governance index,
corporate governance reports, regression analysis.

3rd International Congress on Social Sciences, China to Adriatic

İKSAD

15

October 27-30, 2016 Antalya /TURKEY-ISBN-9786059885089

3rd International Congress on Social Sciences, China to Adriatic
info@iksad.org www.iksad.org
www.iksadfuarkongre.org

October 27-30, 2016
Antalya / TURKEY

Economics and Administration, Tourism and Tourism Management, History, Culture, Religion, Psychology, Sociology, Fine Arts,
Engineering, Architecture, Language, Literature, Educational Sciences, Pedagogy & Other Disciplines

THE POPULARITY OF SCHOOL OF APPLIED SCIENCES AND THEIR
QUANTITATIVE CONTRIBUTIONS TO TAX ACCOUNTING EDUCATION
SYSTEM IN TURKEY*
Hakkı ODABAŞ
Assoc. Prof. Dr. / Public Finance / Faculty Of Economics And Administrative Sciences/Uşak
Üniversitesi- hakki.odabas@usak.edu.tr
Murat AYDIN
Phd student /Public Finance/Institute of Social Sciences/Uşak University/Turkey murat.aydin@usak.edu.tr
Abstract
Applied Science is a discipline of science that applies existing scientific knowledge to develop more
practical applications, like technology or inventions. Applied science is not contain only naturel
scientific but also social sciences. Lots of faculties and colleges were established in "Applied Sciences
Area" particularly between the years of 2011-2016. Rather than being an alternative to the Faculty
of Economics and Administrative Sciences, these schools aim to close vulnerabilities and workforce
of public and private sector with better equipped and qualified personel.
The number of School of Applied Sciences have been increasing day by day in Turkey. At that point,
the quality of education system has been discussed. The main aim of this study is measuring
quantitative contributions of School of Applied Sciences to tax accounting education system. In this
context, "document scanning" method was used for scanning legislation which is concerned with law
of universities. The results show that, 62 Schools of Applied Sciences and 11 Faculties of Applied
Sciences were established until today in Turkey. And also 21 universties constituted "Accounting
Department" in their School of Applied Sciences. However, curriculums of these departments have
been scanned with regard to tax acconting education. Eventually, it is expected that these departments
will provide substantial contributions to tax accounting training in quantitative terms.

*

The datum in this study were taken from Scientific Resarch Project which is called " A Research on Tax Training in Accounting Departments of
Applied Sciences Schools of Adım Universities" , initiated in Uşak University.
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ÇEVRESEL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE MOTORLU TAŞITLAR
VERGİSİNE BAKIŞ: AB ÜYESİ ÜLKE ÖRNEKLERİ
AN OVERVIEW OF MOTOR VEHICLE TAX IN SOLUTION OF ENVIRONMENTAL ISSUES:
EXAMPLES OF EU MEMBER COUNTRIES
Hakkı ODABAŞ
Doç. Dr, Uşak Üniversitesi Maliye Bölümü, hakki.odabas@usak.edu.tr
Betül HAYRULLAHOĞLU
Arş. Gör., Uşak Üniversitesi Maliye Bölümü, betul.hayrullahoglu@usak.edu.tr
Özet
Çevre sorunlarının her geçen gün artması, ülkelerin birtakım önlemler almalarını zorunlu kılmaktadır.
Bu noktada ülkeler yönlendirici bir araç olan vergilerden yararlanarak çevre sorunlarıyla mücadele
etmeye çalışmaktadır. Bugün 20 Avrupa Birliği üyesi ülke motorlu taşıtlar vergisini CO2 emisyonuna
dayandırarak çevre dostu yakıt ve araçların kullanımını artırmaya çalışmaktadır. Bu kapsamda
Türkiye’de de son yıllarda motorlu taşıtlar vergisinin CO2 emisyonunu baz alacak şekilde yeniden
düzenlenmesi çalışmalarına başlanmıştır.
Bu çalışmada başta Türkiye’nin model ülke olarak kabul ettiği Almanya ve İngiltere olmak üzere,
diğer AB ülke uygulamaları açıklanmaya çalışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Motorlu Taşıtlar Vergisi, Çevre Sorunları, Küresel Isınma, CO2.
Abstract
Environmental problems increasing day by day, require taking some precautions of governments. At
this point, governments have been trying to struggle with environmental problems by taxes as guiding
instruments. Today, 20 European Union member countries working for increasing the usage of
environmentally friendly fuels and vehicles by CO2 based motor vehicle taxes. Within this
framework, rearrangement of motor vehicle tax has been started recently in Turkey also.
This study aims to investigate CO2 based motor vehicle tax applications of EU member countries
particularly Germany and England as model countries of Turkey.
Keywords: Motor Vehicle Tax, Environmental Issues, Global Warming, CO2.

3rd International Congress on Social Sciences, China to Adriatic

İKSAD

17

October 27-30, 2016 Antalya /TURKEY-ISBN-9786059885089

3rd International Congress on Social Sciences, China to Adriatic
info@iksad.org www.iksad.org
www.iksadfuarkongre.org

October 27-30, 2016
Antalya / TURKEY

Economics and Administration, Tourism and Tourism Management, History, Culture, Religion, Psychology, Sociology, Fine Arts,
Engineering, Architecture, Language, Literature, Educational Sciences, Pedagogy & Other Disciplines

KAMU KURUMLARINDA STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ VE
YÖNETİCİLERİN ALGISI: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Zekeriya NAS
Doç. Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi, idilbret@hotmail.com
Ajar ALPASLAN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Özet
Değişimlerin ve gelişmelerin çok hızlı yaşandığı günümüzde, herhangi bir alandaki gelişim ve
değişim diğer bütün alanları da etkileyebilmektedir. Gerek özel ve gerekse kamu kurumlarının içinde
bulundukları çevrelerindeki değişimlerden ve gelişmelerden etkilenmeleri kaçınılmazdır. Sosyal,
ekonomik, teknolojik ve politik değişimler tüm hayatı olduğu gibi birer açık sistem olan üniversiteleri
de etkilemektedirler. Çevrelerindeki bu değişimlere ve gelecekteki belirsizliklere karşı varlıklarını ve
işleyişlerini sürdürebilmek için üniversiteler, stratejik planlamaya geçmişte olduğundan çok daha
fazla önem vermek durumundadırlar. Bu çalışmada Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) akademik ve
idari yöneticilerinin stratejik planlamaya ilişkin algı düzeyleri araştırılmıştır. Yapılan çalışma
sonucunda Yüzüncü Yıl Üniversitesi akademik ve idari yöneticilerinin stratejik planlamaya ilişkin
algı düzeylerinin genelde yüksek olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Stratejik Planlama, Üniversitelerde Stratejik Planlama, Stratejik planlama algısı
Abstract
In this arcticle, the role of institution of justice in the Ottoman goverment system was analyzed. Qadis
represent goverment authority and apply religious law. Again, as a result of central authority, they
are judicial-administrative representations of Ottoman Sultan in the provinces. As an important
section of Ottoman goverment organization, ınstitution of justice, in the same time, explains Ottoman
goverment policy and philosophy. In the article, was considered formation of institution of justice,
appointments of qadis and their incomes, fields of duty and responsibility, the place in the goverment
protocol and their relations with other statesmen.
Keywords: Institution of justice, law, law-court, organization, authority.
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SULTAN ABDÜLAZİZ DÖNEMİ KARADAĞ VE SIRP İSYANLARININ
BALKANLARDAKİ İSLAM MEDENİYETİ ÜZERİNDEKİ SONUÇLARI
THE EFFECTS OF MONTEGRO AND SERBIAN UPRISINGS DURING THE TIME OF
SULTAN ABDÜLAZİZ ON ISLAM CIVILIZATION IN THE BALKANS
Hüseyin Vehbi İMAMOĞLU
Yrd. Doç. Dr., Sinop University, h.vehbiimamoglu@mynet.com
Özet
19. yy’ın ikinci yarısı, isyan hareketleriyle de karışık bir dönemdir. Avrupalı devletlerin kışkırtmaları
sonucunda, bağımsızlık düşüncesiyle, fırsat bulan her millet ayaklanmıştır. İsyanların önemli bir
özelliği de, her defasında Batılı devletlerin araya girmesidir.
Karadağ’da daha önce çıkan isyan, Batılı devletlerin sözde aracılığıyla çözümlenmişti. Ancak sonucu
yetersiz bulan Karadağlılar fırsat kolluyordu. Aradıkları fırsat Hersek isyanıyla doğdu. İsyana destek
veren Karadağlılar tam bağımsızlık söylemiyle ayaklanmışlardı. İsyanı bastırmak isteyen Osmanlı
Devleti ise, Batılı devletlerin karışmalarını istemediği için, harekâtı, yalnızca bozulan düzeni yeniden
sağlama amacına dönük olarak yaptığını duyurdu. Fakat duruma hâkim olmaya başladığı an, Batılı
devletler aracılık etmek istediklerini bildirdiler. Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda istediğini
yapmasına imkân vermek istemeyen devletler, İşkodra Antlaşmasıyla Karadağ’ı savaş öncesi sınırlara
geri çektiler. Sanki Osmanlı Devleti mağlupmuş gibi imzalanan antlaşma, Osmanlı’nın Balkanlardaki
hâkimiyetin de fiilen bitmiş olduğunu gösteriyordu.
Osmanlı Devleti’nin Batılı devletler karşısındaki aciz durumunu gören Sırplar, Paris Antlaşmasında
elde ettikleri özerklikten daha fazlasını istemeye başladılar. Türklerin hâkim olduğu kalelere
başlatılan saldırılar, küçük çaplı da olsa sonuç verince, yeni bir antlaşma kaçınılmaz oldu. Batılı
aktörler yine iş başındaydı. Sonuç olarak Sırbistan’daki bütün Türk askerlerinin çekilmesi
kararlaştırıldı. Böylece Osmanlı Balkanlarda biraz daha geri çekiliyordu.
Osmanlı Devleti’nin merkezî otoritesinin azalmasına ve idari mekanizmasının eskisi gibi
işlememesine paralel olarak gelişen bu hareketlere, Avrupalı devletler din eksenli taviz koparma
girişimleriyle destek vermiştir. Sonuçta Osmanlı Devleti mevcut durum karşısında, gayr-i müslimlere
yönelik yapısal değişiklik getirecek reformlar yapmak zorunda kalmıştır.
Anahtar Kelimeler: Karadağ ve Sırp isyanı, Rusya, Avrupa, Şark Meselesi, gayr-i müslim, reform
Abstract
The second half of the 19th century was a turbulent period with the uprisings. Due to the provocations
of European Nations, and with the thought of independence, every nation which got the chance
rebelled. One of the key features of the uprisings is that Western countries got involved in the events
every time.
The preceding uprising in Montegro was quelled with the so-called mediation of Western countries.
However, Montenegrins who did not find the results satisfying were waiting for another opportunity.
The opportunity they were waiting for showed up with the Herzegovina uprising. Montenegrins who
supported the riot rebelled with full indepence discourse. Ottoman Empire that wanted to quell the
continuance of the riot announced that it carried out an operation just to restore the corrupt order as
it did not want Western countries to get involved. However, as soon as Ottoman Empire began to
control the situation, Western countries stated that they wanted to mediate. Countries which did not
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want Ottoman Empire to have its own way withdrew Montegro to prewar boundries with the
Convention of Shkoder. This convention which was signed as if Ottoman Empire was defeated also
ended the sovereignty of Ottoman Empire on Balkans.
Serbians who saw the weakness of Ottoman Empire against Western countries began to want more in
addition to the autonomy they gained with the Treaty of Paris. When the attacks on castles owned by
Turks gave small-scale results, a new treaty became inevitable. Western actors were in charge again.
After all, it was decided that all Turkish soldiers in Serbia would be withdrawn. Thus, Ottoman
Empire once again withdrew from the Balkans.
These movements which occur in parallel with the weakening central authority and administrative
mechanism of Ottoman Empire were supported by European Nations with religion-based
compromise-gaining attempts. As a result, Ottoman Empire had to institute reforms that would bring
about structural changes towards non-muslims.
Keywords: Montegro and Serbian Uprisings, Russia, Europe, Eastern Question, Non-muslim,
Reform
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İŞLETMELERİN ÇEVRE HASSASİYETİ:
SOSYAL SORUMLULUK PERSPEKTİFİNDEN YEŞİL YÖNETİM
İbrahim AKSEL
Yrd. Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, iaksel@pau.edu.tr
Yeliz Mohan BURSALI
Yrd. Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, ybursali@pau.edu.tr
Özet
Denizlere atılan çöpler, kazalar sonucu dökülen petrol ve böylece okyanuslarda oluşan çöp kıtaları;
her geçen gün artan araç sayısının getirdiği kirlilik, elektronik ve nükleer atıklar; sayısı, türleri ve
üretimi geometrik olarak artan sentetik kimyasallar bugün maskesiz dışarıya çıkılmayan şehirleri,
psikolojik ve fizyolojik birçok rahatsızlığı, nesli tükenen hayvan sayısının dramatik artışını ve çevre
kirliliğinden kaynaklanan ölümleri arttırmaktadır. Yarın bu tablonun ne kadar çirkinleşeceğini kimse
aklına getirmek istemiyor.
Dünya dedelerimizden miras mı yoksa torunlarımızın emaneti mi? Bu sorunun cevabını herkes biliyor
fakat icabını yerine getiriyor mu?
Hiç şüphesiz bu konuda bireylere, kurumlara ve toplumlara birçok görev düşüyor. Bu çalışma bu
sorumluluk alanında kurumların sorumluluğunu yeşil yönetim başlığıyla irdelemeyi amaçlamaktadır.
Genel olarak işletmelerin çevre sorumluluğu ile faaliyette bulunması olarak tanımlanan yeşil
yönetim; kaynakların akıllıca ve sorumlu kullanımı, çevreyi koruma, üretimde en az seviyede hava,
su ve enerji tüketimi, ürünleri geri dönüştürerek ve yeniden kullanarak tabiatın kendini yenilemesine
fırsat verme, doğanın güzelliğine ve huzuruna saygı duyma, insanlara zarar veren toksinleri ve
çalışma ortamlarını ortadan kaldırma, sera gazı emisyonlarını azaltarak iklim için geri dönülemez
zararlı faaliyetleri önleme konularını içermektedir.
Bu çalışma yukarıda resmedilmeye çalışılan, adeta karşımıza koşarak gelen büyük tehlikeyi ve bu
konuda işletmelerin neler yapması gerektiğini ortaya koymaya çalışmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çevre kirliliği, yeşil yönetim, sosyal sorumluluk
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KAMUSAL ZAMANIN İNŞACISI OLARAK DEVLETİN İMSAK VAKTİNİ
BELİRLEMESİNDEKİ SEMBOLİK İKTİDARI ÜZERİNE
ON THE SYMBOLIC POWER OF THE STATE, AS THE CONSTRUCTOR OF PUBLIC
TIME, OVER DETERMINING IMSAK TIME
Mustafa GÜLTEKİN
Arş. Gör. Dr. Pamukkale Üniversitesi
Özet
Müslümanların diğer aylardan daha muteber/kutsal saydığı Ramazan ayında Türkiye kamuoyunda
senelerdir tekerrür eden tartışmalardan biri, imsak vaktinin gün içerisinde ne zaman başladığı
meselesidir. Mezkûr mesele hem oruca başlama vaktini hem de sabah namazı vaktini doğrudan
ilgilendirdiğinden dolayı, Türkiye’de kamuoyunun ramazan ayında en hararetli şekilde tartıştığı
konuların başında gelmektedir. Devlet, Weber’in dediği anlamda sadece “fiziksel iktidar”a sahip
olmakla kalmayıp Bourdieu’nün dediği anlamda sembolik tüm düzenlemelerin de temel inşacısı
olarak “sembolik iktidarı” elinde bulundurur. Dolayısıyla Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı’na
bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu ve Vakit Hesaplama Birimi tarafından ortak hazırlanan takvimler ve
namaz saatleri bir nevi devletin bu konu hakkındaki sembolik iktidarının kamusal zamanda esas
belirleyici olmasının bir örneğini teşkil etmektedir. Bu çalışmanın temel problematiğini; Türkiye’de
imsak vaktinin tayini noktasında bir yandan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın öte yandan ilahiyatçıların
ve din adamlarının bu tartışmayı kamuoyunda nasıl tartıştıkları ve argümantasyonlarını nasıl
gerekçelendirdikleri oluşturmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Kamusal Zaman, Devlet, İmsak Vakti, Sembolik İktidar, Bourdieu, Türkiye
Abstract
The time of imsak during the day has been one of the recurring public debates in Turkey for years
during the month of Ramadan, which is a regarded as a more esteemed/sacred month by Muslims. As
the aforementioned issue directly concerns both the starting time for fasting and morning prayer, it is
among the most heated public debates in Turkey during Ramadan. The state not only holds "physical
power" in the sense mentioned by Max Weber, but also the "symbolic power", as the fundamental
constructor of all symbolic arrangements, in the sense mentioned by Pierre Bourdieu. Therefore, the
calenders and prayer times jointly prepared by the Supreme Council of Religious Affairs and the
Time Calculation Unit, under the Presidency of Religious Affairs in Turkey, in one way constitutes
an example of the essential determining nature of the symbolic power of the state in this issue, over
public time. How, on one hand the Presidency of Religious Affairs and on the other hand, theologians
and men of piety make this discussion in the public about determining the imsak time in Turkey and
how they justify their argumentations, constitute the basic problematic of this study.
Keywords: Public Time, State, İmsak Time, Symbolic Power, Bourdieu, Turkey
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OSMANLI DÖNEMİ TÜRKÇE TIP TERİMLERİNİN ZENGİNLİĞİ
ÜZERİNE NOTLAR
A STUDY OVER RICHNESS OF MEDICAL TERMS IN OTTOMAN
Mücahit AKKUŞ
Öğr. Gör., Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,
mucahitakkus01@hotmail.com
Özet
Osmanlı döneminde birçok tıp kitabının yazıldığı bilinmektedir. Osmanlı’nın ilk dönemlerinde ilk tıp
kitabını Geredeli İshak bin Murad yazmıştır. Edviye-i Müfrede isimli bu eserden sonra batılı anlamda
yazılan tıp kitaplarına kadar bu alanında önemli gelişmeler olmuştur. Şerafeddin Sabuncuoğlu, Hacı
Paşa ve birçok isim Osmanlı tıbbına önemli katkılar sağlamışlardır. Tıp âlimleri gördükleri eğitim
sonucu edindikleri bilgi ve tecrübeleri hekimlik dönemlerinde halkın sağlığı için yansıtmışlardır. Bu
arada yine bu tecrübenin bir neticesi olarak gerek manzum gerek mensur biçimde tıp kitapları
yazmışlardır. Kitaplarda Arapça, Farsça, Latince gibi tıbbi terimlerin sayısı oldukça fazladır. Ancak
şu da bir gerçektir ki o dönemde yazılmış Türkçe tıp terimlerinin sayısı da azımsanmayacak kadar
çoktur. Hekimler genellikle farklı bir dilden ifade ettikleri tıp terimlerinin karşılığı olarak Türkçe
kelimeleri de belirtirler. İşte bu sebeplerden dolayı bu çalışmada Arapça, Farsça ya da Latince
söyledikleri tıp terimlerinin karşılığı olan Türkçe kelimelerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.
Bilhassa 18. yüzyıl metinleri olan Mecma-i Tıb ve Tercüme-i Ebubekir Er-Razi gibi eserlerden
faydalanılacaktır. Diğer yüzyıllarda yazılmış metinlerden de örnekler alınacak ve çalışma
genişletilecektir. Hangi Türkçe tıp teriminin diğer dillerden alınma hangi kelime ya da tamlamalara
denk olduğu maddeler halinde sıralanacaktır. Türkçenin de zengin bir tıp terimi varlığına sahip
olduğu bu şekilde farklı bir yönden ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Tıp, Osmanlı, Söz Varlığı, Türkçe, 18. Yüzyıl

3rd International Congress on Social Sciences, China to Adriatic

İKSAD

23

October 27-30, 2016 Antalya /TURKEY-ISBN-9786059885089

3rd International Congress on Social Sciences, China to Adriatic
info@iksad.org www.iksad.org
www.iksadfuarkongre.org

October 27-30, 2016
Antalya / TURKEY

Economics and Administration, Tourism and Tourism Management, History, Culture, Religion, Psychology, Sociology, Fine Arts,
Engineering, Architecture, Language, Literature, Educational Sciences, Pedagogy & Other Disciplines

TÜRKİYE’DE KADINLAR İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY FOR WOMEN IN TURKEY
Neşe YILMAZ
Öğr. Gör., Kırklareli Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, nese.yilmaz@klu.edu.tr
Özet
Tüm Dünya da kadınların çalışma yaşamındaki payları giderek büyümektedir. Türkiye ‘de de bunun
uzantısı olarak aynı şekilde kadınların çalışma yaşamındaki oranları ciddi şekilde yükselmiştir. Tüm
Dünya da kadınlar, yaşadıkları toplumun değerlerini, kültürlerini, sosyoekonomik düzeylerini hatta
gelişmişlik düzenlerini açıkça gösteren indikatörler olarak kabul edilmektedir. Tüm toplumlarda
kadınlar çalışma yaşamında farklı problemlerle karşılaşmaktadırlar. Eşitlik ilkesi gereği tüm
çalışanlara cinsiyet farkı gözetmeksizin eşit davranma zorunluluğu vardır. Kadınlara ayrımcılık
noktasında “sıfır tolerans” kuralı gereği de çalışma hayatında cinsiyet ayırımı yapılmaksızın tüm
çalışanlar eşit haklara sahip olmalıdır. Türkiye’de 6331 No’ lu İş Sağlığı ve Güvenliği yasasıyla bu
alanda son dönemlerde yeni bir yapılanma dönemine girilmiştir. Kadınların çalışma yaşamındaki
paylarının artık hiç de azımsanamayacak düzeyde olduğu Türkiye’de kadınlar için bu kanun neler
getirmiştir? Bu çalışmanın amacı; Türkiye ‘de kadınların çalışma yaşamlarında karşılaşabildikleri iş
sağlığı ve güvenliği sorunlarını değerlendirmek ve bu konuyla ilgili 6331 No ‘lu kanunda ilgili
maddelere göz atmaktır. Faktörlerin gözetilmediği saptanmıştır. Yöntem olarak, karşılaştırma ve
analitik değerlendirme yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Kadın, Kanun
Keywords: Occupational Health and Safety, Woman, Law
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6331 NO’LU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ İŞYERLERİNDE
UYGULANABİLİRLİĞİ İÇİN PSİKOLOJİK SÖZLEŞMENİN ÖNEMİ
ÜZERİNE DEĞERLENDİRME
ASSESSMENT OF THE IMPORTANCE OF PSYCHOLOGICAL CONRACT FOR THE
APPLICABILITY OF LAW 6331 ON OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN
WORKPLACE
Neşe YILMAZ
Öğr. Gör., Kırklareli Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, nese.yilmaz@klu.edu.tr
Özet
Türkiye ‘de 6331 No’lu İş Sağlığı ve Güvenliği yasasının yürürlüğe girmesinden sonra tüm sektörler
kademeli olarak kanun kapsamına alınmaktadır. Uygulamadaki bazı güçlüklerden bahsetmek de
gereklidir. Bilinen bir gerçek de şudur ki iş kazalarının en geniş skalası insan kaynaklı kazalarla
gerçekleşmektedir. Öyleyse insan faktörünün önemi bizim için artmaya devam etmektedir. İş
yerlerindeki ortamın oluşturulmasındaki parametreler de elbette ki bu kanunun uygulanması üzerinde
de kolaylaştırıcı ya da zorlaştırıcı etkilere sahip olacaktır. İş yerlerindeki psikolojik sözleşme
kavramıdır. Bu kavram, iş yerinde yazılı, sözlü veya davranışsal boyutta tüm girdilerin çalışanlar
üzerinde yazılı veya sözlü olmayan tüm girdilerin sonucunu oluşturan algısal bir sözleşme tipi olarak
ifade edilebilir. Bu sözleşmenin çalışanların davranışlarındaki ve çalışma ortamı üzerindeki etkisi
kabul edilmektedir. Bu çalışma, psikolojik sözleşmenin iş sağlığı ve güvenliği yasasının
uygulanmasında ne kadar etkili olabileceği ile ilgili bir değerlendirme sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Kanun, Psikolojik Sözleşme
Keywords: Occupational Health and Safety, Law, Psychological Contract
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6331 NO’LU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ UYGULANMASI
SÜRECİNDE GÖÇMEN İŞÇİLER
MIGRANT WORKERS IN THE IMPLEMENTATION PROCESS OF LAW 6331 ON
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
Neşe YILMAZ
Öğr. Gör., Kırklareli Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, nese.yilmaz@klu.edu.tr
Özet
Türkiye içinde bulunduğu coğrafya sebebiyle son yıllarda daha önce hiç yaşamadığı kadar göç almak
durumunda kalmıştır. Diğer bir taraftan zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının verilerine
bakıldığında Türkiye son yıllarda zaten göç veren Türkiye durumundan göç alan Türkiye durumuna
doğru hızla ilerlemiştir. Bu durum da bizim bu konuya önemle eğilmemizi zorunlu hale getirmektedir.
Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı bu konuyla ilgili özel kanunlar çıkartmakta ve bu sorunla ilgili
önlem almaya çalışmaktadır. 6331 No’lu İş Sağlığı ve Güvenliği yasasının yürürlüğe sokulduğu bu
dönemde elbette ki göçmen işçiler konusu, İş Sağlığı ve Güvenliği yasasının uygulanması ile ilgili
bazı handikapları beraberinde getirmektedir. Çalışma yaşamında özel risk grupları başlığında
incelediğimiz göçmen işçiler konusu bu durumda öncelikli hale gelmektedir. Özellikle 6331 no ‘lu İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanununun çalışma hayatına tamamen katılması sürecinde göçmen işçiler
konusunun da önemle irdelenmesi zorunludur.
Anahtar Kelimeler: Göçmen işçiler, kanun, iş sağlığı ve güvenliği
Keywords: Migrant Workers, Law, Occupational Health and Safety
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ULUSAL KAPASİTE ÜZERİNDEN TEORİ VE GERÇEKLİK TARTIŞMASI
A DISCUSSION OF THEORY AND REALITY ON THE BASIS OF NATIONAL CAPACITY
Pınar Buket KILINÇ PALA
Arş. Gör., Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, pinarkilic@akdeniz.edu.tr
Özet
Uluslararası ilişkilerin temel kavramlarından olan ulusal kapasitenin tanımı, bağlı olduğu
değişkenlerin muğlak ve oynak yapısı nedeniyle çok net değildir. Küresel dünyada ulusalın anlamı,
açıklayıcılığı ve etkiliği üzerine yapılan tartışmalar çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır.
Gücün niceliği ve niteliğinde yaşanan değişimin etkisiyle ulusal kapasitenin unsurlarında yaşanan
değişimin, uluslararası ilişkiler teorilerinin desteğiyle açıklanması çalışmanın teorik çerçevesine şekil
vermektedir. Bu noktadan hareketle çıkan ilk sonuç kavramsal çerçevenin netliği ve berraklığının
tartışmalı olduğudur. İkinci önemli husus kapasite kavramının objektif ve sübjektif boyutlarıyla ele
alınmasının ve ülkelerin kendi hususiyetleri vesilesiyle gerçekleştirebildiklerinin ve
gerçekleştiremediklerinin tartışılmasının gerekliliğidir. Bu açıdan çalışmada uluslararası sistemin
eleştirisi de yer almaktadır. Bu değerlendirmeler neticesinde teori ve gerçeklik arasında bir bağ
kurularak ulusal kapasite kavramının gelişimi ve değişimi irdelenmiş olmaktadır. Diğer bir ifadeyle
teoriler aracılığıyla ulusal kapasite değerlendirmesi yapmak açıklayıcı bir güç taşısa da sınırlı
kalacaktır. Buna ek olarak olması gereken, yapısal realizmin de desteklediği üzere, ulusların nitel ve
nicel kapasite unsurlarının var olan sistem içerisindeki değerlendirmesinin yapılmasıdır
Anahtar Kelimeler: Ulusal kapasite, uluslararası sistem, uluslararası ilişkiler teorileri, yapısal
realizm, nitel ve nicel kapasite
Abstract
The definition of national capacity, which is one of the fundamental concepts of international
relations, is not very clear due to the ambiguous and volatile character of the variables on which it
depends. The meaning, explanatoriness and effectiveness of the national in the global world is the
starting point for this study. To explain the changes in the components of national capacity, which
are induced by the changes in the quantity and quality of power, with the help of theories of
international relations shapes the theoretical framework of the study. The first conclusion comes out
from here is that the clarity of the framework is debateable. Second important point is the need for
discussing the concept of capacity with its objective and subjective dimensions and for discussing
what the countries can and cannot do by means of their capacity. From this perspective, in this study,
there is also a critique of international system. As a result of these examinations the development and
transformation of the concept of national capacity are examined by forming a bond between theory
and reality. In other words, although examining the national capacity by using theories has some
explanatory power, it will be limited. In addition to it, what is needed is to examine the qualitative
and quantitative capacity components of the nations in the existing system as structural realism
promotes
Keywords: National capacity, international system, international relations theories, structural
realism, qualitative and quantitative capacity.
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MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ:
“İŞÇİ- İŞVEREN MERKEZİ KAYIT TABANLI İSTİHDAM MODELİ”
SEASONAL AGRICULTURAL WORKERS: "EMPLOYEE-EMPLOYER CENTER
REGİSTERED EMPLOYMENT MODEL"
Sefa Salih BİLDİRİCİ
Öğr. Gör., Adıyaman Üniversitesi, Gölbaşı MYO, sbildirici@adiyaman.edu.tr
Özet
Mevsimlik tarım göçüne katılan toplam kişi sayısı net olarak bilinememektedir. Mevsimlik tarım
işçilerinin yaşam koşulları ve sorunları zaman zaman ülke gündeminde yer tutmaktadır Mevsimlik
tarım işçilerinin yaşam standartlarının araştırıldığında zor şartlar altında hayatlarının sürdürdükleri,
adeta çağdaş köle oldukları gerçeği ile karşılaşılacaktır.
Ülkemizde halkın refah seviyesinin aratılmasına yönelik Sosyo-ekonomik politikalar üretilmektedir.
Denetim mekanizmasındaki personel yetersizliği ve çeşitli nedenlerle üretilen politikalardan istenilen
sonuç alınamamaktadır.
Mevsimlik tarım işçiliği kayıt dışı istihdamda önemli bir yer tutmaktadır. Mevsimlik tarım işçilerinin
yaşam standartlarının iyileştirilmesine yönelik politikalarla ve merkezi istihdam çalışmasıyla,
mevsimlik tarım işgücündeki kayıt dışı sorunsalı ile mücadele, etkin bir yapıya kavuşacaktır.
Bu çalışma için üretilen ve uygulanabilir bir model olarak “işçi- işveren merkezi kayıt tabanlı
istihdam modeli” önerilmektedir
Anahtar Kelimler: İşgücü Piyasası, Kayıt Dışı İstihdam, Mevsimlik Tarım İşçisi
Abstract
The total number of people participating in seasonal agriculture migration is not clearly known. The
living conditions and problems of seasonal agricultural workers are occasionally on the agenda of the
country. The fact that seasonal agricultural workers are surveyed in terms of their living standards,
they will be faced with the fact that their lives are under siege, almost contemporary slaves.
Socio-economic policies are being produced for the welfare level of the people in our country. The
inadequacy of the personnel in the control mechanism and the desired results can not be obtained
from the policies produced for various reasons.
Seasonal agricultural workmanship has an important place in informal employment. With policies
and centralized employment studies aimed at improving the living standards of seasonal agricultural
workers, the struggle against the informal unemployed in the seasonal agricultural workforce will
have an effective structure.
The "Employee-Employer Center Registered Employment Model" is proposed as a model that can
be produced and applied for this study
Keywords: Labor Market, Unregistered Employment, Seasonal Agricultural Worker
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TRANSATLANTİK TİCARET VE YATIRIM ORTAKLIĞI ANTLAŞMASI:
KÜRESEL TİCARETİN SERBESTLEŞMESİ Mİ?
YOKSA MEGA-BÖLGESEL BİR BLOK MU?
TRANSATLANTIC TRADE AND INVESTMENT PARTNERSHIP:
IS LIBERALIZATION OF GLOBAL TRADE OR A MEGA-REGIONAL BLOCK?
Selçuk DEMİRKILINÇ
Arş. Gör., Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, selcukdemirkilinc@akdeniz.edu.tr
Özet
Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği arasında 2013 yılında müzakereleri başlayan ve henüz
müzakereleri devam ettiği için imza altına alınamayan Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı
Antlaşması, tarafların iktisadi büyüklükleri nedeniyle 21. yüzyılın dikkat çeken serbest ticaret
antlaşmalarından birisidir. Antlaşma ile ABD ve AB arasındaki ticari engellerin tamamen veya
kısmen kaldırılması öngörülmektedir. Ayrıca Transatlantik Bölgesi'nde kurulması planlanan bu
ortaklığın, İkinci Dünya Savaşı sonrasında inşa edilen uluslararası ticaretin seyrini etkileyeceği ve
deyim yerindeyse uluslararası ticarette oyunun kurallarının yeniden şekilleneceği söylenebilir.
Yukarıdaki arka plandan hareketle bu çalışmada, Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı
Antlaşması'nın dünya ticaretinin temel prensibi haline gelen çok taraflılık ilkesine zarar verdiği,
küresel ticaretin ancak gelişmiş ülkelerin koyduğu standartlar ölçüsünde serbestleşeceği ve
antlaşmanın bir serbest ticaret antlaşması olmanın ötesinde Çin ile bazı gelişmekte olan ülkelerin
küresel ticaretteki yükselişine cevap niteliği taşıdığı yönünde tezler ileri sürülmektedir. Bu minvalde
küreselleşme-bölgeselleşme tartışmaları bağlamında ve ileri sürülen tezlerin ışığında, imzalanması
planlanan antlaşmanın küresel ticaretin serbestleşmesinden ziyade mega-bölgesel bir bloğun
kurulmasına yol açacağı sonucuna varılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Bölgeselleşme, Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı
Antlaşması, ABD, AB.
Abstract
The Transatlantic Trade and Investment Partnership Treaty, which started negotiations between the
United States and the European Union in 2013 and can not be signed because of continuing
negotiations, is one of the outstanding free trade agreements of 21st century, due to economic size of
the parties. It is foreseen that the treaty will completely or partially remove trade barriers between the
United States and the EU. It can also be said that this partnership, which is planned to be established
in the Transatlantic Region, will affect the course of international trade built after the Second World
War and that the rules of the game will be reshaped in international trade.
From this background in this study, Theses are put forward The Transatlantic Trade and Investment
Partnership Treaty has harmed the principle of multilateralism, which has become the basic principle
of world trade, that global trade will only be liberalized to the standards set by advanced economies
and that the treaty is a response to the rise of China and some developing countries in global trade. In
this manner, within the context of globalization-regionalization debates, and in the light of the theses
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proposed, it is concluded that the treaty which is planned to be signed will lead to the establishment
of a mega-regional block rather than the liberalization of global trade.
Keywords: Globalization, Regionalization, The Transatlantic Trade and Investment Partnership,
USA, EU.
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ASKER KÖKENLİ RESSAM KAYMAKAM REMZİ VE TÜRK RESMİ İÇİNDEKİ YERİ
Zuhal BAŞBUĞ
Öğr. Gör., Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü,
zuhalbasbug@akdeniz.edu.tr
Fatih BAŞBUĞ
Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, fbasbug@akdeniz.edu.tr
Özet
1861 doğumlu asker kökenli ressamlardan biri olarak tanınan Kaymakam Remzi, Türk resim
sanatında yerini hissettiren önemli ressamlardan biridir. 1886 yılında Kuleli Askeri İdadisini ve 1890
yılında da Harbiye’yi bitirmiştir. Piyade mülazımı olarak katıldığı orduda 1890-1898 yılları arasında
resim öğretmeni olarak görev yapmıştır. 1900’lerin başında Kuzey Afrika’ya giden ressam, daha
sonra 1909 yılında yarbaylığa (kaymakam) kadar yükselmiştir. Ordudan emekli olduktan sonra,
İstanbul’da mesleğini resim öğretmeni olarak ortaokul ve liselerde sürdürmüştür. Kısa bir süre
İstanbul Belediyesi’nde memurluk yapmıştır. Burada ki görevi sırasında İstanbul’un su şebekesini
gösteren bir harita hazırlamış, daha sonra da Türkiye’nin topoğrafik yapısını gösteren bir başka harita
daha hazırlamıştır. Harbiye’de öğrencilik yıllarında tanıştığı Hoca Ali Rıza’nın etkisinde desen,
suluboya ve yağlıboya eserler meydana getirmiştir. Önemi ve ismi çok sonra anlaşılan Kaymakam
Remzi, Türk sanatına yurtdışı ziyaretlerinde yaptığı çalışmalardan oluşan önemli sayıda eserler
bırakarak, yaşadığı çağın gözlemini somut bir dille ifade etmiştir. Bu bildiride Kaymakam Remzi’nin
eserleri irdelenerek, Türk sanatı açısından önemi anlatılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kaymakam Remzi, Türk Resmi, Güzel Sanatlar.
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SYRIAN REFUGEE CRISIS:
THE END OF NORMATIVE POWER EUROPE?
Ömer UGUR
Yrd. Doç. Dr., Gümüşhane University, omerugur@gumushane.edu.tr
Abstract
The European Union (EU) as an international actor is one of the most complicated research areas of
international relations. The contested nature of the EU’s role, status and capabilities in international
affairs makes it a complex area. Yet, the EU has started to become its presence in nearly all
international matters since the end of Cold War. Such complex situation led scholars to seek for an
exploration of the EU actorness in the international sphere. To explain EU actorness on international
politics and relations, there have been advanced varying power descriptions. Three broad categories
of analysis are known: civilian, military and normative power. Considering the fact that the EU is not
a state actor and lack of military assets, it has tended to strengthen its role and influence in establishing
relationship with third countries by soft instruments. Because of that, the EU is a significant foreign
policy player actively seeking to shape, instil and diffuse rules and values in the global order through
non-coercive means. In essence, by radiating these rules and values across the global spectrum, the
EU aims to normalise the global international order hence the term normative power. While the EU
has sought to shape conception of the normal by projecting its objectives, norms and values as
opposed to its economic and military mighty, it failed to show its normatif power during Syrian
refugee crisis, triggered the world's largest humanitarian crisis since World War II. In this context,
this study is to investigate whether or not Syrian refugee crisis is and will affect the normatif power
Europe. By all means, Syrian refugee crisis has significantly damaged Normatif Power Europe but it
does not mean the end of the Normatif Power Europe. Because the EU is its unique historical
evolution transcendent Westphalian norms, hybrid polity mechanism and legal constitutional
configuration which is elite driven, treaty based, its actorness is still boster by a range of features and
characteristics such as the centrality of peace, liberty, democracy, rule of law and human rights and
some political outlooks such as solidarity, anti-discrimination.
Keywords: The European Union, Normative Power, Syrian Crisis, Actorness
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DÜŞLERİN EFENDİSİ ADLI FİLMDE YER ALAN CİNSİYETÇİ
ANLAYIŞIN MİTOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
MYTHOLOGICAL EVALUATION OF THE SEXIST UNDERSTANDING IN THE FILM
''QUILLS''
Eda ÇAKMAKKAYA
Arş. Gör., Erzurum Teknik Üniversitesi, Felsefe Bölümü, eda.cakmakkaya@erzurum.edu.tr
Özet
Bilindiği üzere günümüzde kadın erkek eşitliliği yasalar tarafından her ne kadar kabul görmüş olsa
da, kültürel olarak kabul edilmiş toplumsal roller varlığını hala baskın bir biçimde sürdürmekte ve
söz konusu ataerkil yapı yasalara rağmen kırılamamaktadır. Kanımca arka planında mitleri
bulabileceğimiz bu yapının salt yasalar yoluyla değişmesi mümkün olmayıp, söz konusu algı
kırılması kültürel olarak da yaratılmalıdır. Çünkü kültürel kabuller özellikle yasaların boşlukta
bıraktığı alanlarda birer yasa işlevi niteliği taşımaktadır. Bu çalışma Philip Kaufman tarafından
yönetilen, cinselliğin günah kabul edildiği Hristiyan ortaçağda geçen, ‘Düşlerin Efendisi’ adlı sinema
filminde görülen cinsiyet farklılığının hangi mitsel ögelerin bir çatışmasının ürünü olduğunu
göstermek amacını taşımaktadır. Söz konusu cinsiyet ayrımının araştırılmasında Hristiyanlığın
kendisine argüman edindiği Adem Havva mitosu ile Sümerlerin İnanna mitosunun arasındaki çatışma
gösterilmeye çalışılacaktır. Şahsi düşüncem, toplumu şekillendiren şey her zaman için yasaların
arkasında yer alan örtük mitlerdir.
Anahtar Kelimeler: Düşlerin Efendisi, Cinsiyet farkı, Hristiyan mitolojisi, Sümer mitolojisi
Abstract
As it is known today, although gender equality has been accepted by the laws, it continues to dominate
the existence of culturally accepted social roles, and the patriarchal structure in question cannot be
broken in spite of the law. In my opinion, it is not possible for this structure to find myths in the
background by means of just laws, and the breaking of that perception must also be created culturally.
Because cultural assumptions are a function of law, especially in areas where laws are left open. This
study is intended to show which gender differences in the mythical characters of the 'Düşlerin Efendisi
(Quills)' film, directed by Philip Kaufman, in the Christian medieval saint's sin, are the result of a
clash of the mythical characters. In the search of the gender divide, the conflict between the Adam
and Eve myth which Christianity has argued with itself, and the Sumerian Inanna mythology, will be
tried to be shown. My personal thought is always the implicit myths behind laws that shape society
Keywords: “Quills”, Gender difference, Christian mythology, Sumerian mythology
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THE INNOVATIVE YOUTH OF THE FUTURE WITH HIGH
EDUCATIONAL TRADITION WHICH HAS ACQUIRED
BOTH SCIENCE AND KNOWLEDGE
G.I. YERNAZAROVA
Assoc. Prof., Al- Farabi Kazakh National University
S.K. TURASHEVA
Assoc. Prof., Al- Farabi Kazakh National University
S.B. ORAZOVA
Assoc. Prof., Al- Farabi Kazakh National University
Ch. A. ATAMBAEVA
Assoc. Prof., Al- Farabi Kazakh National University
Abstract
Training of the qualified specialist – the requirement of the present. The new education system is
directed to popular writers of a source of the knowledge which perfectly acquired new modern
technologies in a century of informatization, completely meeting requirements of society during a
globalization era, and also it is aimed at training of the competitive specialist with high active living
position propagandizing the Kazakh national traditions and customs.
Now in HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS for the purpose of combination of knowledge and
education different events are held. Namely, it is possible to celebrate the open educational hours
organized and spent by teachers of department of biotechnology of S.K. Turasheva, G.I. Ernazarova,
S.B. Orazova.
On open educational hours discussed the President's letter RK of N. Nazarbayev with students to the
people of Kazakhstan “NURLY ZHOL – the WAY TO the FUTURE”. On the actions devoted to this
subject student's youth of specialty biotechnology by the active participation showed the readiness
for accomplishment of the educational tasks set by the Head of state for youth of the country.
The future of the country – youth is a creatively conceiving persons which will make a contribution
to case of preserving the net, beautiful nature for future generation. Our country needs creatively
conceiving innovative youth which perfectly acquired new innovative technologies. The future – in
youth hands! All youth tries to make the contribution to development of the country on the basis of
the seized specialty. For example, the student of 1 rate Ismailova Madina in the performance made
such conclusion: “The hardworking person is waited by long and light life. Means, we, youth, in
world educational space shall increase greatly the knowledge according to requirements of an era of
globalization. Because for receipt of worthy education of youth all conditions are created”.
Educational hour ended with an appeal: “We will always support the Message of the Head of state!”.
Other educational hour has been spent with participation of the director of Institute of social and
gender scientific research, dr.p.sci., professor Z.M. Kodar. Now the different nonconventional
religious organizations of the western and east directions among the population sow a distemper, try
to destroy patriotic feelings of the people, to make youth mankurts. “Preservation from the abovenamed religious trends begins with a family. Means, parents occupy a big role in development of
religious literacy of youth. In families where good education, there and religious literacy has to be at
the high level”, – has told the scientist-teacher Zamza Kodar.
Zamza Kodar on educational hour has widely discussed a problem of influence of religious trends in
intellectual society, and also the concepts “wise society-the woman-intellectual potential”. Students
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listened with great interest, have received answers to the questions concerning them. The students
participating on a class hour have been divided into two groups: it is religious the illiterate persons
and persons having data on nonconventional religious trends. They discussed problems of distribution
of various nonconventional religious trends in modern society, looked for the reasons of their
emergence, considered questions of increase in religious literacy of the people in intellectual society.
On educational hour it has been told that modern religious trends: the Bahai Faith urges to be careful
from different dangerous religious associations, the shaytan of groups, including a Satanism,
antikhristianizm, from an inclination to drugs, from the organizations allya ait, and zhola anti-terrorist
operation – from the dangerous groups doing harm to health of the person. The open class hour has
passed violently, each question was discussed openly and actively. Students and undergraduates
argued, explained negative influence of religious trends in a wide format, proved stated by them,
supplemented each other. The main thing has become clear the fact that they are interested in
disclosure of this problem that it is a problem of today. It has been especially noted that in social
development of Kazakhstan special attention is paid to a role of women. At the end of the evening
Zamza Kodar has thanked students for active participation in educational hour on the subject “Woman
and Religion”.
On April 21, at the Kazakh National University named after Al-Farabi “Literary and informative
evening” within the 100 books project has been spent open educational hour. It was very interesting
and unusual educational hour, other than others. It was the educational hour which has united students
1-2 courses of specialty “Biotechnology” of Kazakh National University named after Al-Farabi and
students of 1 and 4 courses of specialties “Kazakh language and Literature”, “Philology” of the
Kazakh state women's teacher training university. The student of 1st course Baymbetova Anar has
expressed the opinion that future experts of biotechnology have surprised them with the positive
relation, the knowledge, interest to the Kazakh literature though she, it seems, also has no relation to
their future profession.
In an open educative an hour delivered speeches: Associate Professor Jamilya Otarbekova, deputy
director of studies department Biotechnology Meiramgul Kudyretovna Narmuratova students, adviser
groups.
At this educational hour, each student shared his knowledge about his favorite poets, writers, read
excerpts from their works, also shared their views on the current and past literature, we talked about
the uniformity, the monotony of modern poetry. In addition, questions were raised trilingual, on the
impact of this policy on the Kazakh language and literature, on its positive and negative sides.We tied
biology and literature. We drew attention to the fact that the Kazakh literature are works on human
anatomy, the fact that the people of the human anatomy is well known in antiquity.
From the set of images, which met from books, find their small-big disadvantages. The book is a wise
old man, a clever mother, cheerful fellow girlfriends. Their good qualities in you inhabit roots, and
only familiar to you the wonderful world appears in your life.
And in the book met with negative characters with all their disgusting qualities of the soul which
appear to hate him, and the internal struggle is born of ignorance. Probably will not be superfluous,
if we say that the book, fiction, created to fight evil, beauty and orients human life in the light path.
In book images you learn about bitter facts of life, you will feel negative sides of human character
and you train yourself for real life. How many heroes of many writers have become faithful
companions, faithful friends of many readers ...
We, the students of the two universities, decided a week to read at least 1-2 books, think, and the
remaining young people and students support our decision, and they will have the desire to read the
book.
Our wise people say: “The teacher never stops learning”, so invite all together to carry out substantial
activities in the education of young people in the age of integration of education and science!
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СЕЛЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ В УСЛОВИЯХ
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ASSESSMENT RESULTS BREEDING SAMPLES IN THE WEST KAZAKHSTAN REGION
Shakiıbayeva Gulshat HİBATOVNA
Lecturer, Ural Agricultural Experimental Station
Assoc. Prof. Tulegenova Diamara KABDENOVNA
Jangir West Kazakhistan Technical Agriculture University, tulegenova.diamara@mail.ru
Западно- Казахстанская область также расположена в зоне недостаточного и неустойчивого
увлажнения. Получение стабильных и высоких урожаев в таких условиях связано с
внедрением сортов, отличающихся стабильной продуктивностью и устойчивых к различным
неблагоприятным факторам.
В ТОО «Уральская сельскохозяйственная опытная станция» ежегодно в изучении находиться
около 300 сортообразцов, в том числе в конкурсном сортоиспытании с 2012 по 2015 года
ежегодно находилось на испытании 79 образцов яровой мягкой (25 образцов) и твердой (54
образца) пшеницы. В питомнике этим сортам дана оценка по основным хозяйственно-ценным
признакам.
Погодные условия в годы исследований (2012-2015гг.) наиболее полно отразили особенности
континентального климата Западно-Казахстанской области.
В условиях Западно-Казахстанской области продуктивная кустистость оказывает
положительное влияние на урожай в том случае, если боковые стебли по озерненности и массе
зерна приближаются к главным. За эти годы из изучаемых сортообразцов яровой мягкой
пшеницы только 7 обеспечили достоверную прибавку урожая в 0,7 и 1,1 ц/га. Среди
сортообразцов яровой твердой пшеницы только 3 обеспечили достоверную прибавку урожая
в 0,6-1,4 ц/га. Из всего набора 11 сортов мягкой и 18 сортов твердой пшеницы находились по
продуктивности на уровне стандартов .
Все испытуемые сорта относятся к среднеспелым, практически не имеют стеблей,
пораженных пыльной головней на естественном фоне, устойчивы к повреждениям
скрытостеблевыми вредителями. На основании четырехлетней оценки сортов яровой мягкой
и твердой пшеницы в конкурсном сортоиспытании по хозяйственно-ценным признакам в
засушливых условиях Западного Казахстана, по урожайности выделяются образцы:
316/99,246/86-89, Лютесценс 811,19023,19026,19036.
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ЖОҒАРЫ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ «МЕКТЕП – ӘСКЕРИ
ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫ» ЖҮЙЕСІНДЕГІ КӘСІБИ ӨЗІН-ӨЗІ АНЫҚТАУЫ
SELF DETERMINATION SYSTEM OF PROFESSION OF HIGH SCHOOL STUDENTS:
MILITARY HIGH SCHOOLS
Ş.T.TAUBAEVA
Prof. Dr. Al- Farabi Kazakh National University
A.A.BOLATBAEVA
Prof. Dr. Al- Farabi Kazakh National University
E.U.URAZAEV
Prof. Dr. Al- Farabi Kazakh National University
Кәсіби жұмыспен қамтудағы өзгерістер, еңбек нарықтарындағы бәсекелестіктің көрінісі
жастарды кәсіби даярлауды талап етуде. Қазіргі әлеуметтік-экономикалық жағдайда тұлғаның
кәсіби өзін-өзі анықтауы, ынталы, алғырлы, кәсіби ұтқыр мамандар қажет болып тұр. Жалпы
білім беретін мектептердегі түлектер болашақ кәсіби қызметті таңдауда көбінесе келешектегі
кәсіби өсуі мен материалды құндылығын басшылыққа алады.. Осыған орай жастарды кәсіби
өзін-өзі анықтауын жүзеге асыру үшін жаңа тұғырлар аясында қарастыру керек.
Өзін-өзі анықтау мен оған педагогикалық басшылық ету мәселеснің өзіндік тарихын бар:
әлемдегі атақты педагогтар осы мәселенің дамуына үлес қосқан. Осы заман педагогикасы
әлеуметтанумен және психологиямен бірлесе отырып өзін өзі кәсіби анықтау мәселесін
шешуге теория мен практикада көп күш жұмсауда. Бұл айтылғандар жастардың әскерикәсібилік өзін-өзі анықтауында да толығымен қолданылады, ол ежелгі дәуірден бүгінгі күнге
дейінгі өмір сүрудің ең маңызды бағыттарының бірі болып табылады.
Кәсіби өзін-өзі анықтаудың жүйесі В.С. Басюк, А.С. Варонин, О.В. Жданова,
И.Э.Куликовская, Г.В. Митина, Н.С. Пряжниковтың еңбектерінде, С.В. Кибакина, Н.В. Кирий,
П.А. Эльканованың диссертациялық зерттеулерінде қарастырылды. Мақсатқа бағытталған
қызмет пен кәсіби өмірге бағытталу мүмкіндіктері А.А. Бодалев, С.И. Вершинин, А.А. Деркач,
Г.С.Жукова, Н.В. Кузминаның және т.б. жұмыстарында көрініс тапты. Көптеген авторлар бұл
мәселені кәсіби бағдарлану аясындағы жоғары сыныптың өзінің кәсіби жолын таңдаудағы
міндеті ретінде қарастырады (В.А. Поляков, А.Я. Журкин және т.б).
Кәсіби бағдарлануда өзін-өзі анықтау тұжырымдамасының шығуына Л.С. Выготскийдің
тұлғаның қалыптасу үдерісіндегі «дамудың жақын аймағы», А.Н. Леонтьевтің әрекеттің
түрткілері мен мәні, Д.Б Элькониннің психикалық дамуды дәуірлерге бөлу, В.С. Мерлиннің
кіріктірілген даралық туралы зерттеулері, Е.А. Климовтың даралық қызмет стилі, К.М.
Гуревичтің психодиагностика және кәсіби жарамдылық идеялары, сонымен қатар отандық
психологтардың көптеген әдістемелік нұсқаулары әсер етті. Бұл зерттеулер кәсіби өзін өзі
анықтау ұғымына мынадай сипаттама беруге мүмкіндік жасады. Жоғары сынып
оқушыларының кәсіби өзін-өзі анықтауы – бұл тұлғаның құрылымындағы кәсіби таңдау
құндылықтарын қабылдауға кірктірілген, арнайы теориялық білімінің және оның тұлғалақ
мағынасының , тұлғаның кәсіби таңдау жасауға мүмкіндік беретін практикалық
біліктілігінің, әлеуметтік-адамгершілік бағдарының, өзінің қызығушылықтары мен
бейімділіктерінің болашақ кәсіби әрекетке сай болуымен сипатталатын күрделі
психологиялық жаңа құрылғы.
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THE EFFECT OF TURKEY- RUSSIA RELATIONS
ON CHINA’S TURKEY POLICY
土耳其-俄罗斯关系对中国对土耳其政策的影响
Mustafa Latif EMEK
Chairman, Institution of Economic Development and Social Reseaches
mustafalatifemek@gmail.com
ZHOU Jiayun
Research Assistant, Minzu University of China, 605117586@qq.com
Abstract
Just after the Mao Zedong defeated the nationalist Chinese and declared the Communist Party’s
authority in 1949, China began to approach the Soviet Union in establishing process of a
Marxist&Leninist state and both countries cooporated with at many issues, especially military.
Since Khrushchev changed the China policy of Soviet Union, after Stalin’s death in 1953; two
countries relations gradually were detoriated and in the period 1960 to 1990 was complately cold
relations term for those. Furthermore, sometimes both sides lost soldiers because of border conflicts.
This period ended via Mikhail Gorbachev’s China policy and began to improve. After that Russia
and China determine some common policies againist America’s.
The warplane crisis in December 2015 between Turkey and Russia changed the China’s foreign
policy againist Turkey. It was held on agenda by Chinese media that Turkish air patrols shot down
Russian warplane below the belt. This crisis was closely observed by China and China new tight
procedures applied to Turkish passport bearers on borders; Sometimes Turkish citizens had to wait
in China airports for hours, sometimes they were refused and deported from China.
In recent times Turkey’s recuperation policy to improve detoriated relotions with Russia was highly
appreciated by China. Europen Union’s unfair attitude towards Turkey encouraged Turkey to improve
beter relations with Russia and China.
Keywords: Russia-Turkey, Warplane Crisis, China-Turkey
摘要
1949 年，在毛泽东击败了中国的民族主义者并宣布共产党当政后，中国在诸多问题，特别是
军事上，开始向以马克思恩格斯思想建立的苏联寻求合作。
1953 年斯大林逝世后，赫鲁晓夫转变了苏联的对华政策，两国关系急速恶化，并在 1960 年
到 1990 年间处于断交关系，由于边界冲突，双方时常损兵折将。这种关系通过米哈伊尔·戈
尔巴乔夫的对华政策开始逐渐改善。在那之后，中俄共同制定了一系列政策共同对抗美国。
2015 年 12 月在土耳其与俄罗斯之间发生的“战机门”事件使中国改变了对外政策开始反土，
中国媒体大量报道土耳其空巡队故意击落俄战机。中国密切关注着这场危机并在海关实施了
更严格的针对土耳其的入境政策，有时土耳其国民不得不在中国机场被滞留数小时，有时在
中国被拒绝入境并遣返。
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近期，土耳其为了缓和与俄罗斯的紧张关系，推行了一系列恢复政策，而这些政策被中国高
度赞扬。同时，欧盟对土耳其的不公正态度促使土耳其向俄罗斯与中国建立一个良好的合作
关系。
关键词：俄罗斯-土耳其；俄土“战机门”；中国-土耳其；
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TARIK DURSUN K.’NIN HİKÂYELERİNDE YAPI VE TEMA
STRUCTURE AND THEME IN TARIK DURSUN K.’S STORIES
Ayşegül MENGİLLİ
Uzman, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, aysegulbalduzz@gmail.com
Özet
1950 sonrası Türk hikâyeciliğinin önemli kalemlerinden biri olan Tarık Dursun K. 26 Mayıs 1931’de
İzimir’de doğmuş ve sanat hayatına çok küçük yaşlardan itibaren başlamıştır. Yazarın edebiyata
yönelmesinde çok küçük yaşlarda annesinden ve mahallenin yaşlılarından dinlediği masallar ile abisi
Faruk KAKINÇ’ın şiirle ilgileniyor olması etkili olmuştur. Edebiyata şiirle başlayan yazar başarılı
şiirler yazamasa da bunun yazara önemli bir katkısı olmuştur. Yazar şiir yazarken öğrendiği kelime
tasarrufunu hikâyelerinde uygulamış böylece daha kısa ve yoğun bir anlatım sağlamıştır. Bu anlatım,
okuyucunun hikâyeleri sıkılmadan okumasını sağlayarak okuyucu üzerinde olumlu bir etki
yaratmıştır.
Tarık Dursun K.,’nın hikâyelerinde ara ara geleneksel hikâye tarzının dışına çıktığı görülür. Yazar,
Bağrıyanık Ömer ile Güzel Zeynep hikâyesine üç farklı son getirerek hikâyenin sonunu seçmeyi
okuyucuya bırakmıştır. Bu şekilde yazar, modern bir yaklaşım sergilemiştir. Hikâyelerine ara ara
eleştiri ögelerini de yediren yazar, bazen de aşk hakkındaki farklı duyarlığıyla ön plana çıkmıştır.
Çeşitli Anadolu kasabalarını ve yabancı memleketleri hikâyeleştiren yazar, mekân tasvirine ve
mekânın insan ruhu üzerindeki etkisine de önem verir. Açık ve kapalı mekânları, zaman zaman insan
psikolojisini verebilmek için bir araç mahiyetinde kullanır.
Hikâyelerinde, Anadolu, İstanbul özellikle de İzmir yaşamını işlemiştir. Yazarın yaşadığı yerlerle
hikâyeleri arasında sıkı bir bağ bulunmaktadır. Buna göre yazar, hayatının büyük çoğunluğunun
geçtiği ve doğduğu yer olan İzmir’den fazlasıyla ilham almıştır. İzmir’in yaşantısı ve kültürü
hakkında detaylı bilgiye yer verilmiştir. İzmir’in özellikle kadın erkek ilişkilerine eğilen yazar,
İzmir’den çok fazla malzeme çıkarmıştr. Yazar açık mekânı daha çok sosyal çevreyi yansıtmak için
kullanmıştır. Kapalı mekânı ise kişilerin psikolojik yapısını belirtmede kullanılmıştır ve bu mekânlar
kişinin ruh haline uygun olarak tasvir edilmiştir.
Yazarın toplu hikâyeleri Karanfilli Hikâye ve Gönlümün Bir Parçası adı altında iki ciltte toplanmıştır.
Bu eserlerdeki hikâyeleriyle edebiyat dünyasında yer edinmiş ve diğer hikâyeciler arasında öne
çıkmıştır.
Tarık Dursun K.’nin hikâyeleri olay örgüsü, tema, kişiler, zaman, mekân, bakış açısı ve anlatıcı
ögelerine uygun olarak incelenmiştir. Olayın kurgulanmasında; çatışma ve düğümlerden yararlanan
yazar, kendi yaşadıklarını gerek anlatıcı gerek diğer kişiler üzerinden anlatmaktan da geri durmaz.
Genellikle acı ve dramatik bir sonla biten hikâyelerinin yanında bazı hikâyelerin ucu açık sonla
bitirildiği, bazılarındaysa toplumsal bir mesaj verme düşüncesinin ön plana çıkarıldığı görülür.
Temalarda çeşitlilik olsa da Tarık Dursun K.’ın yaşadığı yer olan İzmir’den kaynaklı yaşam şekilleri,
aşk, cinsellik, gündelik yaşam gibi meseleler üzerinde önemle durması dikkati çeker. Yazarın aşk,
cinsellik, ölüm, hayatın sorgulanması, yalnızlık, ahlaki değerler, töreler, sömürü, adalet, eşitlik gibi
konu bazen ideolojik bazen de nostaljik bir gözle baktığı dikkat çeker.
Tarık Dursun hikâyelerinin büyük kısmında bireysel konuluları ele almıştır. Özellikle anılarına
dayanan ve otobiyoğrafik yapıda hikâyelerinin çokluğu dikkat çeker. Yazarın hikâyelerinin on dört
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tanesi otobiyografi özelliği taşımaktadır. Bu on dört hikâye Bahriyeli Çocuk ve Dulevi adlı
kitaplarında yer almaktadır.
Hikâyelerinde anlatıcılara isim vermeyişi, yazarın olayı ön planda tuttuğunu gösterir. Kişilerin
çoğunun erkek olması, seçilen kadınların ise hem sevgi hem de cinsel ilişki bakımından ön plana
çıkarıldığı görülür. Tarık Dursun K., hemen hemen hikâyelerinin hepsinde sıradan insanların günlük
yaşamlarını konu edinir. Kişiler, genel anlamda fakirlikleriyle ön plana çıkar. Bunun yanı sıra yazarın
hikâyelerinde gayrimüslimlerden bahsedilmiştir. Bu durum yazarın hikâyelerinde sıkça bahsettiği
İzmir’de, gayrimüslim nüfusun fazlalığıyla alakalıdır. Aynı zamanda yazarın üvey babasının
gayrimüslim olması da yazarın hikâyelerine yansımıştır. Yazar, hikâyelerinde gayrimüslimlerden
bahsederken yerli halk ile karşılıklı iyi ilişkiler kurduklarından ve kardeşlik içinde yaşadıklarından
bahsetmektedir.
Tarık Dursun K.’nin hikâyelerinde sosyal (tarihî) zamana pek rastlanmasa da yazarın hikâye ettiği
meseleleri kendi yaşamından ilham alarak kaleme alması, yazdıklarının sosyal zamanını hikâyenin
yazılma zamanıyla yakın olmasını sağlamıştır. Ferdî zamana dikkati çeken yazar, farklı yöntemlerle
hikâyelerinde art zamanlı anlatıma ve zamanda atlamaya, özellikle de geri dönüşlere yer verir.
Tarık Dursun K., bakış açısı ve anlatıcı kısmında genellikle birinci tekil şahıs anlatıcı modelini
kullanarak olaylara içeriden bir gözle bakmayı yeğler. Bununla beraber onun bazı hikâyelerinde
üçüncü şahıs anlatıcı modelini kullanarak olaylara dışarıdan bir gözle baktığı da göze çarpar. Anlatım
tutumu açısından hikâyeleri değerlendirilirse diyalog, gösterme ve anlatma yöntemlerinin kullanıldığı
belirtilebilir.
Türk hikâyeciliğinin önemli kalemlerinden biri olan Tarık Dursun K. Güzel Avrat Otu hikâye
kitabıyla Türk Dil Kurumu Hikâye Ödülü’nü, Yabanın Adamları ve Ona Sevdiğimi Söyle ile Sait
Faik Hikâye Armağanı’nı ve Ömrüm, Ömrüm… ile Türkiye İş Bankası Büyük Edebiyat Ödülü’nü
kazanmıştır.
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KAMU KURUMLARINDA STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ VE
YÖNETİCİLERİN ALGISI:
“VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ”
Doç. Dr. Zekeriya NAS
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Arş. Gör. Ajar ALPASLAN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Özet
Değişimlerin ve gelişmelerin çok hızlı yaşandığı günümüzde, herhangi bir alandaki gelişim ve
değişim diğer bütün alanları da etkileyebilmektedir. Gerek özel ve gerekse kamu kurumlarının içinde
bulundukları çevrelerindeki değişimlerden ve gelişmelerden etkilenmeleri kaçınılmazdır. Sosyal,
ekonomik, teknolojik ve politik değişimler tüm hayatı olduğu gibi birer açık sistem olan üniversiteleri
de etkilemektedirler. Çevrelerindeki bu değişimlere ve gelecekteki belirsizliklere karşı varlıklarını ve
işleyişlerini sürdürebilmek için üniversiteler, stratejik planlamaya geçmişte olduğundan çok daha
fazla önem vermek durumundadırlar. Bu çalışmada Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) akademik ve
idari yöneticilerinin stratejik planlamaya ilişkin algı düzeyleri araştırılmıştır. Yapılan çalışma
sonucunda Yüzüncü Yıl Üniversitesi akademik ve idari yöneticilerinin stratejik planlamaya ilişkin
algı düzeylerinin genelde yüksek olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Stratejik Planlama, Üniversitelerde Stratejik Planlama, Stratejik planlama algısı
Abstract
In today’s world rapid changes and developments in any field affects other fields as well. Both private
and public institutions are inevitably affected by the changes and developments in their environments.
Like as the whole life, social, economic, technological and political changes have impacts also on
universities which are open-systems as well. Universities to maintain their existence against
unexpected changes and uncertainty, have to pay attention to strategic planning more than in the past.
In this study the strategic planning perception level of the academic and administrative directors of
Yuzuncu Yil University is investigated. As a result it’s found that the strategic planning perception
of the academic and administrative directors of Yuzuncu Yil University is high in general.
Keywords: Strategic Planning, Strategic Planning in Universities, Strategic Planning Perception
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FİNANSAL DERİNLEŞME VE FİNANSAL DERİNLEŞMENİN EKONOMİK
BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
FINANCIAL DEEPENING AND FINANCIAL DEEPENING EFFECT ON ECONOMIC
GROWTH: THE CASE OF TURKEY
Salih ÖZTÜRK
Prof. Dr., Namık Kemal Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, salihozturk@nku.edu.tr
Gözde TUĞAN
Arş. Gör., Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İİSBF, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü,
gozde.tugan@hku.edu.tr

Özet
Bu çalışma ilk olarak finansal derinleşmenin kavramsal çerçevesini sunmaktadır. Finansal derinleşme
olgusal bir süreç olduğu için finansal serbestleşme, finansal küreselleşme ve finansal yenilik gibi üç
aşamadan oluşmaktadır. Her bir aşama hakkında bilgiler verildikten sonra, finansal derinleşmenin
ölçümünde kullanılacak göstergelere açıklık kazandırılmıştır.
Literatürde özellikle 1990 yılları sonrasında konu ile ilgili yapılan çalışmaların odağında finansal
derinleşme ve büyüme arasındaki pozitif yönlü ilişki vardır. Birçok çalışma finansal derinleşmenin
ekonomik büyümenin nedeni olduğunu ortaya koymuştur. Bu ilişkinin Türkiye açısından durumunu
değerlendirmek için 1986-2010 yılları arasında Türkiye’de ekonomik büyüme ve finansal derinleşme
ilişkisine yer verilmiştir. E-views paket programı kullanılarak nedensellik analizi yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Finansal Derinleşme, Finansal Serbestleşme, Ekonomik Büyüme, Nedensellik
Analizi
Abstract
This study presents the conceptual framework The first financial deepening. Financial liberalization
to financial deepening is a factual process consists of three stages, such as financial globalization and
financial innovation. After giving information about each stage, opening the indicators to be used in
the measurement of financial deepening has accelerated.
In the literature, particularly in the focus of studies on the subject after 1990 there is a positive
relationship between financial deepening and growth. Many studies have revealed that financial
deepening is the cause of economic growth. Between the years 1986-2010 to assess the status of
Turkey in terms of this relation is given to economic growth and financial deepening relations in
Turkey. Causality analysis was performed using E-views software package.
Keywords: Financial Deepening, Financial Liberalization, Economic Growth, Causality Analysis
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МҰСТАФА ШОҚАЙ - ТҮРКІ ӘЛІМЕНІҢ ДАРАБОЗЫ
MUSTAFA SHOKAI – FAMOUS PERSON OF TURKEY

Murzahmetova Maira Kabdrashovna
Professor, Kazakh National University Al-Farabi
Japarkwlova Nazgul Ïksanovna
Associate Professor, Kazakh National University Al-Farabi
Алаш қозғалысының қайраткері, Түркістан өлкесі халықтарының азаттық күресі
жетекшілерінің бірі, көркемсөзші Мұстафа Шоқай 1889 жылы Қызылорда облысы Шиелі
ауданында туған. Сұлутөбе бекетіндегі орыс мектепте бастауыш білім алған ол 1902 жылы
Ташкенттегі гимназияға түсіп, 1910 жылы үздік бітіріп шығады. Болашақ қайраткер 1910
жылы Санкт-Петербор университетінің заң факультетіне оқуға түсіп, оны 1917 жылы бітіреді.
Студент шағынан қоғамдық-саяси өмірге белсене араласып, түркі-мұсылман студент
жастарының қозғалысына қатысады. 1917 жылы сәуірдің 16-21-і аралығында Ташкентте өткен
Түркістан өлкесі мұсылмандарының 1-ші съезіне қатысып, оның төралқасына мүше болып
сайланды. «Бірлік туы» газетінің негізін қалап, оның алғашқы редакторы болды. Түркістан
өлкесі жергілікті халқының мүддесін қорғауды мақсат еткен қоғамдық-саяси ұйымдардың
қызметін үйлестіру үшін құрылған «Түркістан өлкесі мұсылмандарының орталық кеңесіне»
төрағалық етті. Бірінші жалпықазақ съезіне қатысып, Бүкілресейлік құрылтай жиналысына
депутаттыққа кандидат ретінде ұсынылды. 1917 жылы Қазан төңкерісінен кейін Ташкенттегі
жұмысшы-солдат депутаттар кеңесі жергілікті халықтың өзін-өзі басқару құқығын
мойындаудан бас тартып, қарашаның 15-22-інде өткен кеңестердің 3-ші съезі қабылдаған
«өлкедегі барлық билік еуропалық нәсіл өкілдерінен кұралған Түркістан Халық комиссарлар
кеңесіне көшеді» деген қаулысын Мұстафа Шоқай нағыз әділетсіздік деп бағалады. Ұлттық
қоғамдық-саяси ұйымдарды кеңестердің қырына алуына байланысты Мұстафа Шоқай
жетекшілік еткен «Түркістан өлкесі мұсылмандарының орталық кеңесі» Ташкенттен Қоқанға
көшіп, онда өлке мұсылмандарының төтенше съезін тез арада өткізу ісін қолға алды.
1917 жылы қарашаның 28-інде өткен Түркістан өлкесі мұсылмандарының төтенше 4-ші
съезінің төралқасына басшылық етті. Осы съезд шешімімен құрылған Түркістан (Қоқан)
автономиясының 54 адамнан тұратын Уақытша Халық Кеңесі құрамына сайланды және жаңа
Уақытша үкіметтің Сыртқы істер министрі болды. Уақытша үкіметінің төрағасы
М.Тынышбаев қызметінен кеткеннен кейін оның орнына Мұстафа Шоқай сайланды. Ол
сондай-ақ 1917 жылы желтоқсанда Екінші жалпықазақ съезіне қатысып, Алашорда құрамына
сайланды. Съезд аяқталғаннан кейін Мұстафа Шоқай біртұтас автономия құру мәселесін қарау
үшін Сырдария қазақтарының құрылтайын шақыру туралы тиісті қайраткерлерге жеделхат
жолдады. Онда: «Сырдария халқына өз тарапымнан айтарым, тегінде Алаш баласының басы
қосылатын кезі осы бүгін. Айрылсақ, мұнан соң жұрттың басын қосуымыз қиын. Алаш
ұранына шаппайтын қазақ баласы болмас. Сырдария қазағы кешікпей Алаш туының астына
жиналар деген үміттеміз делінген еді. Мұстафа Шоқайдың Сырдария өңірі қазақтарын Алаш
автономиясына қосу жолындағы әрекеті нәтижесіз болған жоқ.
1918 жылдың бас кезінде өткен Сырдария облысы қазақтарының съезі «Алашорда өз алдына
автономия жариялап, Түркістан (Қоқан) автономиясымен одақ болса, Сырдария қазақтары
Түркістан автономиясынан шығып, Алаш автономиясына кіреді» деген қаулы қабылдады.
Қоқан қаласын большевиктер жаулап алып, Түркістан (Қоқан) автономиясын құлатуына
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байланысты Мұстафа Шоқай шет елге эмиграцияға кетуге мәжбүр болды. 1918 жылы мамырда
Шоқай Ақтөбеге, одан Екатеринбургке жетті. Онда кеңестік билікке қарсы оппозиция
күштермен байланыс орнатып, большевиктер үстемдігіне қарсы күрес жүргізудің жолдарын
қарастырды. Бүкілресейлік Құрылтай жиналысының Самарадағы комитеті мәжілістеріне
қатысты. Осы комитеттің ұйымдастыруымен 1918 жылы қыркүйекте Челябинскіде
шақырылған съезге қатыспақ болып барғанында өзге делегаттармен бірге Колчак әскерлері
тарапынан тұтқынға алынды.
Сәті түсіп, тұтқыннан босап шыққан соң 1919 жылы көктемде Маңғыстау арқылы Бакуге, одан
Тбилисиге келді. Мұстафа Шоқай онда 1921 жылғы ақпанның 25-іне дейін болып, осетиндік
белгілі қайраткер А.Цалыковтың редакторлығымен шығатын «Вольный горец» және Грузия
меньшевиктерінің «Борьба» газеттерінде істеді. 1920 жылы Тбилисиде украиндықтармен
бірлесе отырып «На рубеже» журналын шығаруды жолға қойып, оның редакторы қызметін
атқарды. Сонымен бірге ол «Шафақ» («Таңсәрі») газетіне бас редактор болды. Тбилиси қаласы
Кеңес өкіметінің қолына өткен соң Мұстафа Шоқай зайыбымен бірге Түркияда біраз аялдап,
соңынан Францияға ауысты. Шетелдік эмиграция жылдарында көптеген қиыншылықтарды
жеңе отырып, ол кең ауқымды, терең мазмұнды саяси күрес жүргізді. А.Керенскийдің «Дни»
және П.Милюковтың «Последние новости» газеттерінде қызмет етті.
1927 жылдан Зәки Уәлиди Тоғанның редакторлығымен Парижде шығып тұрған «Иени
Түркістан» журналына атсалысып, «Туркестан милли бирлиги» («Түркістан ұлттық бірлігі»)
ұйымына жетекшілік етті. Эмиграцияда жүрген түркі-мұсылман халықтарының
Ә.Топчибашев және Г.Исхаки секілді өкілдерімен жиі араласып, пікірлес болды. Оларды
Ресейдегі түркі-мұсылман халықтарын азаттыққа жеткізуде күш біріктіре әрекет етуге үндеді.
1936 жылы Берлин қаласында Еуропада жүрген Түркістан жастарының алдында сөйлеген
сөзінде былай дейді: «Бүгін Қазақстан, Қырғызстан, Қара¬қалпақстан, Түркіменстан һәм
Тәжікстан деп, жат үкімет күшін алты жұмхұриетке бөліп тұрған Түркістан – бөлінбес,
айнымас бір өлке. Халқының қаны бір, тілі бір, діні бір. ...Бәріміздің құбыламыз – өзіміздің ата
жұртымыз, өлкеміз Түркістан болмақ! Түркістан үшін өлу, Түркістан үшін жан беру –
бәрімізге бір мақсат... Түрік халқы – батыр халық. Түрік халқы – арыстан ер халық. «Кімнен
таяқ жегендей біздің түріктің баласы, алдырып жүрген дұшпанға аузының аласы».
1940 жылы Парижге неміс әскері кіргенде, Мұстафа Шоқай тұтқынға алынып, бірнеше ай
концлагерьде отырып шығады. Көп ұзамай Мұстафа Шоқай (1941) Берлиндегі «Виктория»
ауруханасында күмәнді жағдайда көз жұмып, қаладағы мұсылмандар зиратына жерленді. Оған
біреу у беріп, улап өлтірді деген де болжам бар. Кейбір тарихшылардың айтуынша, Мұстафа
Шоқай сүзек дертінен көз жұмған делінеді. Францияның Ножан-сюр-Марн (Валь-де-Марн
департаменті) қаласында қазақ ұлт өкілдерінің қатысуымен ескерткіш тақта орнатылған.
М.Шоқайдың танымдық көзқарасында түрікшілдік – түркі халықтарының өзара
интеграциялық қарым-қатынас. М.Шоқай өзінің мақалаларында «түрікшлі», «тұраншыл»,
«пантюркизм», «пантуранизм» деп ат қойып, айдар тағатын, саяси ұранға айналдыратын
мәселе емес екенін, оның басқа халықтардың саяси не экономикалық мүдделеріне қарсы
бағытталғандығын бірнеше рет ескертіп жазған болатын. М.Шоқайдың «түрікшілдігін» түрік
және түрік емес халықтарды бөліп-жару, бір-біріне қарама-қарсы қоюды көздеген тұжырым
деп түсіну өте қате пікір. М.Шоқай әлем халықтарының барлығын бірдей тең құқылы, тарих
субъектісі деп қарастырады. Көреген саясаткер М.Шоқай тәуелсіздікке қол жеткізгеннен кейін
де, түркі халықтарының әлемдік өркениеттің құрамдас бөлігі ретінде дамып, халықаралық
қатынастарда өз орнын табуын қалаған ұлы қайраткер.
Бүгінде Түркістан халықтары өздерінің тәуелсіз мемлекеттерін құрып отыр. Қазақстан
тәуелсіздігін жарияласымен іле-шала алғашқы сағатта-ақ ең алдымен таныған Түркия болды.
Қазіргі түрік мемлекеттері басшыларының, парламенттерінің ынтымақтастығы, жан-жақты
экономикалық-мәдени байланыс¬тар сияқты жоғары деңгейдегі қарым-қатынастар – Мұстафа
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Шоқай арманының орындалғандығы. Алматы қаласында Мұстафа Шоқай есімімен аталатын
көше бар. Қайраткердің туған ауылына ескерткіші қойылған. Оның түркі дүниесінің
бостандығы жолындағы қайраткерлік күресі жайлы «Мұстафа Шоқай» көркем фильмі
түсірілді және ал-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеттің қабырғасында
тәуелсіздігіміздің 25-жылдық мерей тойына орай Мұстафа Шоқай бабамызға арналған іс-шара
өткізу алға қоылып отыр.
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İŞLETMELERDE SANAL LİDERLİK
VIRTUAL LEADERSHIP ON BUSINESS
Yunus VURAN
Doktora Öğrencisi , Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı
Arif YILDIZ
Öğr. Gör., Adıyaman Üniversitesi Gölbaşı MYO, Yönetim ve Organizasyon Bölümü,
arifyildiz@adiyaman.edu.tr
Özet
Sanal organizasyonlar, teknoloji alanında yaşanan gelişmelerin ürünü olarak kabul edilmektedir. Bu
örgütler, yapısal açıdan yatay ve esnek örgütsel yapıya sahip olma, formal iletişim kanallarına
ilaveten informal iletişim kanallarını etkin kullanma, etkin bir ağ sistemin parçası olma, dahil
oldukları ağlarla özyeteneklerini geliştirebilme, esnek mesai anlayışına sahip olma, proje temelli
kurulma, klasik örgütlerdeki örgütsel davranış özelliklerinden farklı olma ve kuvvetlendirilmiş
çalışanların olduğu bir örgüt tipidir. Küresel düzeyde gerçeğin maddesizleştiği sanal örgütlerdeki
sanal liderlik kavramı, bireye yahut bireylere mal edilemeyen, sanal liderlik potansiyeline sahip
bireylerin interaktif etkileşimi ile varlık bulan ve sistemde açığa çıkan sinerjik değerdir. Sanal liderlik
post-hiyerarşiktir, interaktiftir, bulanıktır, sistemdir, kaynaktır ve paylaşılabilir. Temel bileşenlerinin
merkezinde kişisel yeterliliklerden özgüven, duygusal özbilinç, özdeğerlendirme, özdenetim,
saydamlık, esneklik, self-motivasyon, proaktivite, pozitif bakış açısı yer almaktadır. Sosyal
yeterlilikler ise empati, örgütsel bilinç, duyarlılık, esinleme, etkileme, başkalarını geliştirme, değişim
katalizörlüğü, takım çalışması ve işbirliğini kapsamaktadır. Bu çalışmada sanal liderlik kavramı
teorik açıdan incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sanal Liderlik, Organizasyon, Değişim
Abstract
It is commonly accepted that virtual organizations are the product of technological developments.
These organizations ensure an organizational model with following characteristics: having a
horizontal and flexible structure; effectively functinoning informal communication channels as well
as the formal ones; the ability of being a part of an effective network system; the ability of enhancing
their core competences via these network systems; offering flexible working hours; being projectbased organizations; deviating from conventional organizational behavior understanding; and
empowering their members. Virtual leadership concept is expressive in virtual organizations as
immaterialized actual in global scale. It exists through the interactions of pieces that have virtual
leadership potential and appears as a synergic value on the whole system. It is post-hierarchical,
interactive, turbid, system and resource. Individual qualifications of virtual leadership are selfconfidence, emotional self-conscious, self-evaluation, self-control, transparency, flexibility, selfmotivation, proactivity, positive perspective and placed in the core of spherical shaped virtual
leadership type. Social qualifications are empathy, organizational conscious, sensitivity, inspiration,
influence, others development, catalyzing change, teamwork, cooperation and placed in the second
level including individual qualifications. Virtual leadership concept was being investigated
theatrically in this study.
Keywords: Virtual Leadership, Organization, Change
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SERBEST BÖLGELER VE KÜRESEL GİRİŞİMCİLİK
Yunus VURAN
Doktora Öğrencisi , Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı
Arif YILDIZ
Öğr. Gör., Adıyaman Üniversitesi Gölbaşı MYO, Yönetim ve Organizasyon Bölümü,
arifyildiz@adiyaman.edu.tr
Özet
İnsanlar tarih boyunca dünya nimetlerinden ihtiyaçlarını karşılamak doğrultusunda en iyi şekilde
faydalanma yarısına girmişler ve bu kapsamda ellerindeki üretim olanaklarıyla en çok çıktıyı elde
etmek istemişlerdir. Belli bir noktada üretim imkanlarının azalması ama nüfusun artmaya devam
etmesi ihtiyaçlarını karşılamak için üretim yapmak zorunda olan ülkeleri de başka kaynaklara
yönlendirmiş ve günümüzde küreselleşmenin temelini oluşturan gelişmeler yaşanmıştır.
Bu sisteme göre çevredeki kaynaklar ana kıtaya transfer edilmekte ve ana kıtanın ihtiyacı olan
hammadde ve ara mamuller ile tüketime hazır ürünler ana kıtadaki ihtiyacı karşılamaktadır. Sonraki
zamanlarda ana kıtada oluşan üretim fazlalıkları için yeni pazarlar aranmış ve yine bu
sömürgeleştirilen ülkeler seçilmiştir. Bu da karşılıklı ticaret sistemlerinin oluşmasına katkı
sağlamıştır. Ülkeler arası ticaretin gelişmesi ile hem küreselleşme yaygınlık kazanırken diğer taraftan
da dış ticaret gelişmekte bunun sonucu olarak da ülke ekonomileri gelişim göstermiştir.
Ülke ekonomileri globalleşen dünya ile birlikte kaynaklarını ve ekonomik etki alanlarını genişletmek
için yeni yollar aramaya başlamışlardır. Bu amaçla işletmelerin ve uluslararası ticarette faaliyet
gösteren çok uluslu şirketlerin hareket alanlarını genişletmek ve ülkelerarası ticareti geliştirmek için
serbest bölgeler oluşturulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Serbest Ticaret Bölgeleri, Küreselleşme, Küresel Girişimcilik
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KÜRESELLEŞMENİN SOSYAL SERMAYE ÜZERİNE ETKİLERİ
THE EFFECTS OF GLOBALIZATION ON SOCIAL CAPITAL
Yunus VURAN
Doktora Öğrencisi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı
Arif YILDIZ
Öğr. Gör., Adıyaman Üniversitesi Gölbaşı MYO, Yönetim ve Organizasyon Bölümü,
arifyildiz@adiyaman.edu.tr
Özet
Ulaşım, iletişim gibi alanlarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak dünya her geçen gün daha da
küçülmektedir. Dünya genelinde sınırlar kaybolmakta olup bu durum her alanda kendisini
göstermektedir. Yaşanan gelişmeler insanlara ve örgütlere pek çok avantaj sağlamanın yanı sıra
dezavantajlara da yol açmaktadır. Özellikle rekabetin daha zorlu hale gelmesi örgütlerin varlıklarını
ciddi şekilde tehdit etmeye başlamıştır. Örgütler varlıklarını devam ettirebilmek için yeni çözüm
arayışlarına girmişlerdir. Geçmişte büyük bir öneme sahip olan fiziksel sermayenin yanı sıra artık
sosyal sermaye kavramı da örgütlerin vazgeçilmez parçası haline gelmiştir. Bu bağlamda sosyal
sermaye oluşturulması için çalışmalar yoğunlaşmıştır.
Sosyal sermaye, beşeri ve fiziksel sermayede olduğu gibi ekonomistlerin bilhassa da bilgi tabanlı,
hizmete yönelmiş ekonomilerde üretkenlik için gerekli olarak tanımladığı deneyim ve yetenek ile
ilişkili sinerjik ilişkilerinden dolayı eşit düzeyde öneme sahiptir. Beşeri sermayenin gelişimi,
büyümesi ve yayılması için sosyal sermaye gereklidir. Bu çalışmada küreselleşmenin sosyal sermaye
üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Sosyal Sermeye, Etki
Abstract
The disappearing of the boundaries across the world shows itself in every aspect. As well as
developments provide many benefits to the people ant organizations, it also leads disadvantages.
Especially, more imperative competition environment began to threaten the existence of the
organizations seriously. Organizations have entered into new solutions in order to survive. In addition
to physical capital that has a great importance in the past, social capital concept has become an
indispensable part of the today’s organizations. In this context, studies for the creation of social capital
began to increase currently.
Such as human and physical capital, according to the economists, social capital has equal importance
since their synergic related relationships with experience and skills. The development, growth and
distribution of human capital depend on social capital. This study was conducted to investigate the
effects of globalization on social capital.
Keywords: Globalization, Social Capital, Effect.
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HİNT OKYANUSUNDAN KUTUPLARA, ADRİYATİK’TEN ÇİN SEDDİ'NE
YENİ TİCARİ YAKLAŞIMLAR
NEW COMMERCIAL APPROACHES FROM
INDIAN OCEAN TO POLES, ADRIATIC TO THE GREAT WALL OF CHINA
Ragıp PEHLİVANLI
Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, ragip06@hacettepe.edu.tr
Geniş Özet
Küresel ticaretin seyrinin değişmekte olduğu ön kabulünden hareketle; bu çalışmanın amacı,
ekonomik anlamda yükselen Doğu Yarımküre'de tekrardan canlanan ve yeni yeni şekillenen ticaret
yollarına göre Türkiye'nin nasıl bir ekonomik ve politik pozisyon alması gerektiğini tartışmaktır. Çin
Halk Cumhuriyeti’nin ve Rusya’nın yönetim şekillerinin değişmesi sonrasında bölgede yenilenen
ekonomik politikalarının bir sonucu olarak bahse konu coğrafyalar yeni bir devrimin eşiğine hızla
yaklaşmaktadır. Bu devrimin yaratacağı etkinin bütün dünyayı ekonomik ve politik olarak etkilemesi
kuvvetle muhtemeldir. Bölge ile tarihi ve ekonomik bağları nedeniyle Türkiye'nin Doğu
Yarımküre‘de, isteği dâhilinde ya da haricinde, oyuncu olarak aktif rol almak ya da gözlemci olarak
pasif kalmak yönünde bir tercih yapma zorunluluğu doğmaktadır. Nüfus yoğunluğu, yer altı
kaynakları ve pazar imkânları bakımından AB bölgesi ile kıyaslandığında, Şangay İşbirliği
Örgütü’nün hâkimiyet alanında kalan bölgenin geleceğinin ekonomik potansiyelinin daha parlak
olduğu göze çarpmaktadır. Ayrıca küresel ısınma neticesinde gelecekte istikrarlı ve kısa bir alternatif
rota olarak ön plana çıkmaya başlayan Arktika Okyanusu, Doğu ile Batı Yarımküreler arasındaki
ticarette yeni bir ‘İpek Yolu’ olma potansiyeli taşımaktadır. Bu süreçte Türkiye'nin Asya Kıtası ile
yeni ekonomik ve siyasi ilişkiler kurması kaçınılmazdır.
Türkiye’nin geçmişte Avrupa Birliği'ne adaylık yolunda yapmış olduğu hatalar ve AB’nin Türkiye’ye
karşı hukuki ve siyasi yükümlülüklerini yerine getirememiş olması göz önünde bulundurulduğunda,
gelişmekte olan Doğu Yarımküre'deki yeni ekonomik ve örgütsel yapıların içerisinde yer almanın
Türkiye için önemli olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda, örneğin Arktika Ekonomik Konseyi ve
Şangay İşbirliği Örgütü ilk etapta Türkiye için ekonomik bir gelişme alanı olabilecektir. Ayrıca
NATO ve AB ile olan ilişkilerden çok fazla taviz vermek zorunda kalmadan bu yeni yapılara dâhil
olmak mümkün gözükmektedir. AB’nin Türkiye’yi tamamen kaybetme riskini göze alamayacağı ve
Türkiye'nin Doğu Yarımküre'deki ülkelerle müttefiklik ilişkisi kurmasının NATO'nun güvenlik
paradigması ile uyuşmayacağı da aşikârdır. Bu sebepler göz önüne alınarak, Türkiye’nin gelişmişlik
ölçütleri bakımından AB ile müzakere süreçlerini devam ettirmesi, ancak ticari açılımlar yaparak
Doğu Yarımküre ile daha kuvvetli ilişkiler geliştirmesi de mümkün görünmektedir. Nitekim her ne
kadar son zamanlarda eleştirilse bile AB'nin hukuk, demokrasi, insani gelişmişlik ve değerler
bakımından hiç de yadsınamayacak ileri seviyesi, Türkiye'nin bu ulus-üstü örgüt ile ilişkilerini devam
ettirmesi için zaruri/faydalı gözükmektedir. Diğer taraftan, Türkiye'nin Rusya ile olan bağları göz
önünde bulundurularak, Rusya üzerinden Doğu Yarımküre'nin yeni ekonomik fırsatlarına ve yeni
ticaret yollarına ulaşabilmesi için uygun şartlar gözetilmelidir.
Sonuç olarak, Türkiye hukuki, siyasi, ekonomik ve insan hakları bağlamında Batı'da Doğulu, Doğu'da
Batılı algısını yıkan bir ülke konumuna gelebilir. Sadece Doğu-Batı arasında değil Kuzey-Güney
hattında da (yani Hint Okyanusu'ndan Kutuplara, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne) güvenilir bir köprü ve
güçlü bir cazibe merkezi haline gelebilme fırsatına sahiptir.
Anahtar Kelimeler: AB, Şangay İşbirliği Örgütü, Ticaret Yolları, Arktika
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Extended Abstract
Moving from the premise that the course of global trade is changing; The aim of this study is to
discuss how Turkey should take economic and political positions according to newly emerging trade
routes that revive in economic terms and rise in the Eastern Hemisphere. As a result of the economic
policies that have been renewed in the region after the change of the administrative form of the
People's Republic of China and Russia, the mentioned geographies are rapidly approaching the
threshold of a new revolution. It is highly probable that the effect of this revolution will have an
economic and political impact on the whole world. Due to the historical and economic ties with the
region, Turkey is obliged to make an active role as an actor or passive as an observer in the East
Hemisphere, either within or without the demand. Compared with the EU region in terms of
population density, underground resources and market opportunities, the economic potential of future
of the zone, which is under the control of the Shanghai Cooperation Organization, is striking. In
addition, the Arctic Ocean, which started to appear as a stable and short alternative route in the future
as a result of global warming, has the potential to become a new 'Silk Road' in the trade between East
and West Hemispheres. In this process, it is inevitable that Turkey will establish new economic and
political relations with Asia.
Considering that Turkey has made mistakes in the way of nomination to the European Union in the
past and that the EU cannot fulfill its legal and political obligations towards Turkey, it is important
for Turkey to be involved in the new economic and organizational structures in the developing East
Hemisphere. In this context, for example, The Arctic Economic Council and the Shanghai
Cooperation Organization may be an economic development area for Turkey in the first place. It is
also possible to incorporate this new structure without having to make too many concessions from
relations with NATO and the EU. It is also evident that the EU will not see the risk of losing Turkey
completely and that Turkey's alliance relationship with the countries in the Eastern Hemisphere will
not coincide with NATO's security paradigm. Considering these reasons, it seems possible for Turkey
to continue its negotiation process with the EU in terms of development criteria, but to develop
stronger relations with the Eastern Hemisphere by making commercial expansions. As a matter of
fact, even if criticized recently, the advanced level of the EU, which cannot be denied in terms of law,
democracy, human development and values, seems to be essential for Turkey to maintain its relations
with this supra-national organization.
As a result, Turkey may become a country which is breaks the perception of being eastern in west or
western in east in the context of legal, political, economic and human rights. It has the opportunity to
become a reliable bridge and a strong attraction center not only in the East-West but also in the NorthSouth line (from Indian Ocean to poles, Adriatic to the great wall of China).
Keywords: EU, Shanghai Cooperation Organization, Trade Routes, Arctic
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NUSAYBİN'DE KUTSAL BİR MEKÂN: PİR HATİP ZİYARETİ
A HOLY PLACE IN NUSAYBIN: VISITING PIR HATIP
Mürşide COŞKUN
Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı Yüksek Lisan
Kadriye ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr., Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü
Bayram ÇETİN
Doç. Dr. , Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü
Özet
Bu çalışmanın konusu, Mardin İlinin Nusaybin İlçesine 7-8 km uzaklıkta bulunan Duruca
mahallesinde yer alan Pir Hatip Ziyareti ve bu ziyaret etrafında oluşan inanç ve uygulamalardır.
Araştırmanın amacı, kutsal mekân olarak kullanılan Pir Hatip Ziyaretinin çevre, inanç, kültür ve
gelenek değişkenleri üzerinden yorumlanarak ziyarete atfedilen değerler ve inançsal dünyaya ilişkin
algıları ortaya koymaktır. Bunun yanı sıra geçmişten günümüze kutsal mekân kullanımının nasıl
değiştiği, yeniden nasıl inşa edildiği, inanç ve ritüelin işlevselliği ile doğal çevrenin nasıl
korunduğuna ilişkin konulara da değinilmiştir. Nitel araştırma yöntemi ile hazırlanan bu çalışmada
kartopu örneklem tekniği, görüşme, katılımlı gözlem teknikleri kullanılmış olup kısmen sözlü tarih
çalışması yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Nusaybin, Kutsal Mekân Kullanımı, Ritüel, Kültürel Peyzaj, Pir Hatip Ziyareti
Abstract
This paper studies the Duruca Neighbourhood situated 7-8 km outside Nusaybin District in Mardin
Province in the Southerastern Anatolia Region of Turkey; the Pir Hatip Ziyaret which is situated on
the south of the Mardin-Midyat border near this neighbourhood and is at a height of 923 meters; and
the beliefs and practices associated with the Pir Hatip Ziyaret. This study aims to put forward the
values attributed to the Pir Hatip Ziyaret and the perceptions of this spiritual world by interpreting
this ziyaret, which is regarded as a sacred place, based on environmental, cultural and traditional
variables. This paper also addresses the issues of how the use of sacred places has changed and
restructured, and how the function of beliefs and rituals as well as the natural environment is
preserved. This study is conducted through the use of qualitative survey method as well as the
techniques of snowball sampling, interview, participatory observation, and includes partially a study
of oral history.
Keywords: Nusaybin, Use of Sacred Places, Ritual, Cultural Landscape, Pir Hatip Ziyaret
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TÜRKİYE’DEKİ KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLİMİ KİTAPLARININ
BİR KARŞILAŞTIRMASI
A COMPARISON OF COMPARATIVE LITERATURE SCIENCE BOOKS IN TURKEY

Fethi DEMİR
Yrd. Doç. Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi, mfethi_demir@yahoo.com
Mehmet Recep TAŞ
Yrd. Doç. Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi, mehrectas@hotmail.com
Özet
Karşılaştırmalı edebiyat; farklı dillerin, yazarların, akımların ya da dönemlerin edebiyatıyla aynı anda
ilgilenen eleştirel bir bilim dalı olmakla birlikte tanımı, alanı ve etkinlikleri konusunda netleşmiş bir
tariften bahsetmek imkânsızdır. Özellikle başlı başına bir “komparastik” (karşılaştırma) bilimi
olmadığı için karşılaştırmalı edebiyat kavramının “edebiyat” başlığı altında mı, yoksa “komparastik”
başlığı altında mı incelenmesi gerektiği hep bir polemik konusu olmuştur. Öte yandan ülkelerin
toplumsal, kültürel, ekonomik, sosyal ve entelektüel düzeylerinden kaynaklanan farklı tarihsel
süreçleri yaşaması da ulusal edebiyatlar arasında bir yönüyle derin ayrılıklar yaratmıştır. Paradoksal
bir biçimde aynı durum politik, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda güç devşiren ülkelerin başka
ulusların edebiyatları üzerinde kurduğu hegemonik ve kolonyalist bir bakıştan kaynaklanan
benzerliklere ve öykünmelere de yol açmıştır. Küreselleşme, uluslararası yayınevlerinin güçlenmesi,
edebiyat eserinin aynı anda birçok ülkede yayımlanabilmesi gibi teknolojik imkânların artması, sanal
ağlar üzerinde rahatlıkla iletişime geçen evrensel bir okur ağının kurulması gibi etmenler ise
karşılaştırmalı edebiyatı daha kompleks bir alan haline getirmiştir. Benzer gelişmelerin
karşılaştırmalı edebiyat alanındaki teorik çalışmalara da yansıdığını belirtmek gerekir. Bu bağlamda
Türkiye’de karşılaştırmalı edebiyat alanındaki çalışmalardan İnci Enginün’ün Mukayeseli Edebiyat
ve Gürsel Aytaç’ın Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi adlı eserlerini içerik bakımından analiz etmek
gerekir.
Anahtar Kelimeler: Karşılaştırmalı Edebiyat Teorisi, Türkiye’de Karşılaştırmalı Edebiyat Teorisi,
İnci Enginün, Gürsel Aytaç.
Abstract
While comparative literature is a critical discipline, which simultaneously deals with the literatures of
different languages, writers, movements or periods, it is impossible to speak of a certain description
about its definition, field and activities. Especially, as there is not a “komparastik” (comparison) science
all by itself, it has always been a matter of debate whether to study the concept of comparative literature
under the topic of “literature” or “komparastik”. On the other hand, as countries have gone through
historical processes stemming from different social, cultural, economic and intellectual levels, it has
caused to deep discrepancy among national literatures in some way. Paradoxically, the same situation
has caused to similarities and emulations stemming from hegemonic and colonial perspective, which
politically, socially, economically and culturally powerful countries have about other nation's
literatures. Some factors like globalization, growing international publishing companies, increasing
technological opportunities like being able to publish a literary work simultaneously in many countries
and establishing a reader network to communicate through virtual networks have turned comparative
literature into a more complex area. In this context, we need to analyze Mukayeseli Edebiyat by İnci
Enginün and Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi by Gürsel Aytaç.
Keywords: Comparative Literature Theory, Comparative Literature Theory in Turkey, İnci Enginün,
Gürsel Aytaç.
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A COMPARISON OF JONAH’S GOURD VINE AND NATIVE SON IN
LIGHT OF THE TWO SENSES OF ESCAPISM
JONAH’S GOURD VİNE VE NATİVE SON ADLI ROMANLARIN “İKİ BOYUTLU KAÇIŞ
DUYGUSU” AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Mehmet Recep TAŞ
Yrd. Doç. Dr., YYÜ Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü,
mehrectas@hotmail.com
Fethi DEMİR
Yrd. Doç. Dr., YYÜ Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı ABD,
mfethi_demir@yahoo.com
Abstract
The term escape has various meanings and connotations. It is likely to propose that through the
literature, the most common perception of the term escapism is that it points out different types of
reliefs from the problems and obligations of daily routines. In some cases, it denotes to the act of
moving from a certain situation to another one when the characters feel they have difficulties and
cannot bear the sufferings anymore. As well as being a physical action, escape can also occur in
psychological forms. When it is impossible for the characters to escape from the reality physically,
they escape from the reality in their inner world.
Considering Warren L. Young’s Two Senses of Escapism (The Traditional Sense, The Dynamic
Sense), This study aims to dwell on the comparison of Zora Neale Hurston’s Jonah’s Gourd Vine and
Richard Wright’s Native Son in terms of the forms of escapism that their protagonists experienced.
Keywords: Escapism, Reality, Wright, Hurston
Özet
Kaçış teriminin birkaç esas ve yan anlamı vardır. Edebiyatta, ‘kaçış’ teması karakterlerin zorluklar
çektiklerini ve çektikleri zorlukların dayanılmaz olduğunu hissettikleri anda bir bölgeden diğerine
göç etme eylemlerini açıklamak için kullanılır. Fiziksel bir eylem olmanın yanı sıra, kaçış aynı
zamanda psikolojik şekilde de olabilir. Gerçeklikten fiziksel olarak kaçmak imkânsız olduğu zaman,
karakterler gerçeklikten kendi iç dünyalarında kaçarlar.
Bu makale, Warren L. Young tarafından ortaya atılan “İki farklı Kaçış Duygusu” (Geleneksel –
Dinamik) tezini göz önüne alarak; Zora Neale Hurston’ın Jonah’s Gourd Vine ve Richard Wright’ın
Native Son adlı romanlarındaki roman kahramanlarının karşılaştıkları sorunlar karşısında hangi
“kaçış” türünü benimsediklerini karşılaştırmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kaçış, Gerçeklik, Wright, Hurston
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ÇOCUK, SUÇ VE CEZA KAVRAMLARINA TOPLUMSAL BAKIŞI
YANSITAN ROMAN: SUÇLU
QUILTY, A NOVEL THAT REFLECTS THE SOCIAL VIEW ON THE CONCEPTS OF CHILD, CRIME
AND PUNISHMENT

Kemal EROL
Doç. Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü
ekemal@yyu.edu.tr
Özet
Sanatsal formu hikâye veya roman olan bazı edebiyat ürünlerinde toplumcu-gerçekçi bir sanat
anlayışı sergilenir. Bu gerçeklik, kurmaca gerçeklik şeklindedir. Sanatçının olayları veya fikirleri
gözlemlediği dönemin birey ve toplum hayatından esinlenerek oluşturduğu eser, gerçek hayattan
olduğu kadar yazarın duygu, düşünce ve hayat felsefesinden de izler taşır. Türk edebiyatının büyük
ustaları arasında anılan Orhan Kemal’in (1914-1970) romanları da yazıldığı dönemin siyasi, sosyal
ve ekonomik koşulları yanı sıra ülkenin idarî ve hukukî işleyişindeki gerçekliğe ayna tutar. Yazar,
kendi fikir dünyasında yaşadığı sorgulamaları romanlarına suç, ceza, hak ve adalet gibi kavramlar
bağlamında gerçekçi bir sanatkâr duyarlılığıyla yansıtır.
Toplumsal hukuk işleyişinde sıkı bir gözlemci olduğu; işçi ve işveren konulu romanlarında çoğu kez
bir hukuk adamı kişiliğini yarattığı görülen Orhan Kemal, Suçlu (1957) romanını da adeta bir
hukuksal inceleme konusu yapmıştır. Roman, bir çocuğun suçlu damgası yemesine neden olan
toplumsal gerçekleri çarpıcı bir biçimde ele alır. Türk edebiyatında “Suça Sürüklenen Çocuk”
kavramının en iyi anlatımlarından biri olan bu eser, çocukların bazı dış etkenlerle suça itildikleri; bu
durumun sorumlusunun da toplum olduğu tezine dayanır. Eserin amacı, sanat kaygısından çok bu
konuda evrensel hukuku gözeten yasal düzenlemelere ön ayak olmaktır. Bu nedenle romanın
edebiyat-hukuk ilişkisi kapsamında ele alınarak suçbilim açısından incelenmesi ayrı bir önem taşır.
Anahtar Kelimeler: Orhan Kemal, Suçlu, Edebiyat-Hukuk İlişkisi, Çocuk, Suç, Ceza.
Abstract
In some literature products whose artistic forms are novel or story, the socialist-realism sense of art
is employed. This reality is in a form of fictional reality. The work, which is composed by the
inspiration of thoughts and incidents of the era that the writer observes, bears the stamp of the writer’s
emotions, opinions and philosophy of life. Considered as being among the masters of Turkish
Literature, Orhan Pamuk’s novels (1914-1970) mirror the era’s political, social, economical
conditions and the reality in the managarial and judicial process of the country as well. The writer
reflects his own questioning in his novels in terms of the concepts of crime, punishment, justice with
a realistic sensitivity of an artist.
As being a careful observer in the process of socilogical jurisprudence, Orhan Kemal, who is often
observed to create a lawyer characterin his works, again employs “the subject of judicial analysis” in
his novel entitled Quilty. The novel deals with the social realities that cause a child to be labelled as
quilty in a striking way. This novel whose expression of “juvenile pushed to crime” is among one of
the bests, is based on the thesis that children are pushed to crime by some exogenous factors and the
society is the main blameworhty for this. The purpose of this work is to take the lead in legal
regulations based on universal law. Therefore, analyzing this work in terms of crimonoly within the
framework of literature-law relationship is of special importance.
Keywords: Orhan Kemal, Guilty, literature-law relationship, child, crime, punishment.
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