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BAĞIMSIZ BİR ARAŞTIRMA PROGRAMI OLARAK BİLİM TARİHİ VE 

TRANS-DİSİPLİNER BİLİM VE TEKNOLOJİ ÇALIŞMALARI ALANI 

 

THE HISTORY OF SCIENCE AS AN INDEPENDENT RESEARCH PROGRAM 

AND THE TRANS-DISCIPLINER FIELD OF 'SCIENCE AND TECHNOLOGY 

STUDIES' 

 

Ömer Faik ANLI 

 
Mevcut kurumsallaşma çeşitliliği içerisinde bilim tarihinin çok-disiplinli çalışmalarda 

özellikle felsefe (bilim felsefesi) ile ilişkisel olarak beş olanaklı biçim alabileceği görülmektedir. (1) 

tarihsel temelli bilim felsefesi, (2) felsefi temelli bilim tarihi, (3) bilim tarihi felsefesi, (4) bilim 

felsefesi tarihi, (5) çerçevesi içerisinde kalan çalışmaların bütünü her ikisine de yayılan fakat tek 

birine (salt bilim tarihi ya da bilim felsefesine) indirgenemeyen yeni bir alan. İlk iki seçenek (biçim) 

alışılagelen anlamda ikili bir uzmanlık gerektirirken, diğer ikisi felsefe ya da tarih odaklı olarak 

diğerini araştırma nesnesi edinme yoluna gitmekte, sonuncusu ise eklektizmden uzak biçimde bilgi-

kuramsal olarak nasıl inşa edileceği henüz belirsiz görünen bir seçenek doğurmaktadır. Ancak 

mevcut kurumsal çeşitlilik son seçeneğin (Bilim ve Teknoloji Çalışmaları / BTÇ örneği) git gide 

ağırlık kazandığını ve bilimi konu edinen tarih veya felsefe araştırmasının ayrı ve müstakil 

görülmesinin ‘eski moda’ olarak adlandırılmaya başlandığını göstermektedir. Bununla birlikte 

alanda yayımlanmış makaleler üzerine atıf ve kaynakça analizine dayalı olarak yapılan empirik 

çalışmalar, BTÇ yolundaki ilk adım olan ‘bilim tarihi ve felsefesi’ (History and philosophy of science 

/ HPS) adıyla yapılanmış, bütünleşik bir özerk alanın mevcudiyetine dair çok az kanıt olduğunu 

göstermiştir. Öyle ki bilim felsefesi halen genel olarak felsefenin bir alt-alanıdır ve bilim tarihiyle 

ilişkisi çok kısıtlıdır. Bilim felsefesi makalelerinin kaynakçalarında neredeyse hiçbir bilim tarihi 

çalışması olmadığı gibi aynı durumun bilim tarihi makaleleri için de geçerli olması kuvvetle 

muhtemeldir. Buna bağlı olarak eklektik ve / veya basit iş bölümüne dayalı olmayan ‘gerçek’ 

disipliner birlikteliğin (buna bilim sosyolojisi de eklemlenmelidir) epistemolojik anlamda baştan ölü 

doğan bir proje olduğu da düşünülebilmektedir: Eğer hiçbir grup (bilim tarihçileri, bilim felsefecileri, 

bilim sosyologları v.d.) bilimi konu edinen bütünsel bir araştırma programının neye benzeyeceğini 

(kendi disiplinlerinden farklı olarak neye benzemesi gerektiğini) bilmiyorsa ya da ortaya çıkan 

araştırma çıktısını kendilerine (kendi araştırma programlarına ve / veya disiplinlerine) ait 

göremiyorlarsa bu projenin (BTÇ) doğmadan ölmüş olma riski vardır. Ancak enstitülerin, 

bölümlerin, programların, bu başlık ve / veya konu odağında kongrelerin, panellerin, çalıştayların 

mevcudiyeti bir vakadır. Diğer bir deyişle “ölü doğmuş bir proje” için fazlasıyla ‘canlı’ bir 

kurumsallık söz konusudur.  Bilim tarihi disiplini bu kurumsallığın bir parçası olmakla birlikte 

BTÇ’nin eklektik olmayan bilgi-kuramsal bütünlüğüne nasıl eklemlenmektedir? Bu sorgulamanın 

bir parçası olarak, bu çalışmada hipotetik bir konum açılmaktadır. Buna göre bilim tarihi disiplini 

Kuhncu anlamda bir paradigma tarafından biçimlendirildiği, bir bilimsel / akademik cemaat 

tarafından kabul görmüş ve uygulanagelen metotlar, kavramlar ve net sınırlarla çerçevelenmiş bir 

araştırma nesneleri kümesi ile yapılandırıldığı hipotezi geliştirilecek ve ‘teorisiz paradigma’ tezi 

sınamaya açılacaktır. Bu sınama için bildirinin gündemindeki sorular şöyledir: Bilim tarihi disiplini 

teorisiz bir paradigma mıdır? Bu bağlamda, ‘yapmak olmak ise’, diğer disipliner araştırmalar gibi, 

bilim tarihi araştırması da nasıl yapılıyor ise bir disiplin olarak bilim tarihi de ‘o’dur. Bu durumda, 

yani olduğu -yapılageldiği- haliyle bilim tarihi, bilimde ve / veya bilim için neyi / neleri değiştirebilir 

ve çok-paradigmalı, trans-disipliner bir ‘alan’ olarak BTÇ ile nasıl ilişkilenebilir?  

 

Anahtar sözcükler/Keywords: Bilim tarihi, bilim ve teknoloji çalışmaları 
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FÂRÂBÎ’NİN DOĞABİLİMİ ALANINDAKİ ÇALIŞMALARI 

 

FÂRÂBÎ’S WORKS IN THE FIELD OF NATURAL SCIENCE 

 

Aynur İLHAN TUNÇ1 

 

Doğumunun 1150. yılında, içinde bulunduğumuz 2020 yılı Birleşmiş Milletler 

tarafından Fârâbî yılı olarak kabul edilmiştir. Türk kültür ve bilim tarihinde önemli bir etki 

bırakmış olan büyük Türk bilgini ve filozofu Fârâbî (871-950) yüzün üzerinde eser kaleme 

almıştır.  

Fârâbî’nin eserleri arasında ilimlerin sınıflandırılmasına ilişkin ünlü bir eseri 

bulunmaktadır: İhsâü’l-ʻulûm (İlimlerin Sayımı) adlı eserinde ilimleri sırasıyla; dil, mantık, 

matematik, fizik ve metafizik, medenî ilimler şeklinde beş ana başlık altında tasnif etmiştir. 

Fârâbî, sadece metafizik, matematik ve mantık gibi felsefe ve formel bilimler alanında 

çalışmalar yapmamış; aynı zamanda fizik ve astroloji gibi doğa bilimleri alanlarında da 

eserler kaleme almıştır. Fârâbî’nin doğa bilimleri arasında en çok ilgi duyduğu alan fizik 

olmuştur. İslâm felsefesinin kurucusu olarak kabul edilen ünlü filozofun fizik ve optik gibi 

doğa bilimleri alanlarında önemli çalışmaları bulunmaktadır.  Bu çalışmada doğabilimi 

alanındaki eserlerinden hareketle düşünürün bilimsel görüşleri incelenecektir. 

Fârâbî felsefeye giriş niteliğinde bir risale kaleme almıştır. Onun Risâle fîmâ yenbagî 

en yükaddem kable teʻallümi’l-felsefe (Felsefeye Başlamadan Önce Bilinmesi Gereken 

Konular) adlı çalışmasından hareketle metodolojisi hakkında şunlar söylenebilir: Felsefeye 

geometri ve mantık bilgisiyle girilir, ancak fizik bilmeden de bu alanda varlık göstermek 

güçtür. Zira fizik metafiziğin aksine insanın en kolay anlayabileceği, konusu karşımızda 

duran olgular olup insana en yakın bir bilimdir. Bununla birlikte ilim ve felsefe öğrencileri 

önce ahlâkını iyileştirip güzelleştirmeli, sonra zihin gücünü geliştirmelidir. 

Bilim tarihinde gözün görme olayını nasıl gerçekleştirdiği konusu birçok bilim 

insanının dikkatini çekmiştir. Öklid (Euclides) (275-330) ve Eflâtun gibi bilim insanı ve 

filozofların savunduğu göz-ışın kuramına göre, ışığın kaynağı göz olup, gözden çıkan ışınlar 

vasıtasıyla hedefteki nesneler görülür. İlk olarak Fârâbi’nin teorik temelini ortaya koyduğu 

daha sonra İbnü’l-Heysem’in (965-1040) karanlık oda deneyi ile kanıtladığı nesne-ışın 

kuramına göre ise ışık ışınları nesneden çıkmakta ve göze gelerek görme olayı 

gerçekleşmektedir. İşte optik alanındaki bu önemli konuyu Fârâbi doğru bir şekilde 

temellendirmiş, kendisinden sonra da bu kuramdan hareketle kamera gibi birçok buluşun 

icadının yolunu açmıştır. 

Fârâbi hava ve boşluk üzerinde de çalışmıştır.  Bu konudaki kuramsal görüşleri 

Risale li Ebî Nasr el- Fârâbî fî’l Halâ (Boşluk Risalesi)adlı makalesinde yer almaktadır. Ona 

göre hava ve su komşuluk ilişkisine sahiptirler. Bu eserinde âlemde boşluğun (halâ’) 

bulunmadığını savunan Fârâbî, suya batırılan boş şişenin dolmamasının ya da havası 

boşaltılmış bir şişenin doluvermemesinin gözlem planında gerçek olduğunu, ancak teorik 

olarak boşluğun ispatına götürmediğini savunur. O da Aristoteles gibi tabiatın boşluktan 

sakındığını, boşluğu kabul etmediğini düşünmektedir. Bu görüş daha sonra Batı’ya geçmiş 

ve Roger Bacon aracılığıyla yaygınlaşmıştır. 

 

Anahtar sözcükler/Keywords: Farabi, doğa bilimleri

 
1 Dr. Öğr. Üyesi, AYBÜ, İTBF, Felsefe, aynurtunc@ybu.edu.tr 

2



DAVİD HUME FELSEFESİNDE BİLİMSELLİK ÖLÇÜTÜ OLARAK OLASILIK 

 

PROBABILITY AS CRITERION OF SCIENCETIFICNESS IN DAVID HUME 

PHILOSOPHY 

 

Naciye ATIŞ 

Muhammet Can KİBRİTOĞLU 

 

Hume’un empirist felsefesinde bilimsellik ölçütü, bilginin değeridir. Bu felsefenin 

konusu olgu sorunları olduğu için bilgi değeri deneye dayanır. Deney, duyu deneyi olduğu 

için; bilgi insan deneyiminin ötesine geçemez. İnsan, deneylediğini bilir. Deneyleyemediği 

zaman bilgi üretmez. Duyu deneyi yapısı gereği sadece olasılık üretir. Hume bu kabul ile on 

sekizinci yüzyıl empirizminde John Locke ile birlikte olasılığa bilgi değeri yükleyen bir 

filozof olur. Bu durum, empirizmle birlikte deney bilgisinin olasılık statüsü kazanmasıdır. 

İki empirist filozof ile birlikte, epistemolojinin bilimsellik ölçütünün sadece kesinlik olduğu 

kabulünün dışına çıkmasına olanak sağlanır. Locke ve Hume’un kabulü, deney söz konusu 

olduğunda bilimsellik ölçütünün olasılıktan başka bir şey olamayacağını göstermektir. 

Empirizm öncesi epistemolojide olgu sorunları kesinliği veremeyeceği için bilgiden dışlanır. 

Bilginin tek değeri kesinliktir. Locke empirizminde bu kesinlik kabulünün izlerinin devam 

ettiği görülür. Olasılığa bilgi değeri biçerken Locke, kesinlik beklentisiyle hareket eder. 

Olasılık bilgi olarak kabul edilse de statüsü düşüktür. Olasılığın konusuna giren doğa 

felsefesinin bilgi değerinin, kesinliği temsil eden sezgisel ve demostrativ bilgiden düşük 

olduğunu söyler. Bu nedenle Locke için bilimsellik ölçütü aslında kesinliktir. Kesinlik 

karşısında olasılık ancak düşük bir bilimsellik ölçütü taşıyabilir. Locke’un olasılığa bu 

yaklaşımının arkasında rasyonalist felsefenin etkisi söz konusudur. Ancak Hume bu konuda 

Locke gibi düşünmez. Hume için olasılık -Locke felsefesindeki rasyonalist etki nedeniyle 

olduğu gibi- düşük değere sahip değildir. Locke’un olasılığa kısmi olumlu yaklaşımının 

ardından Hume’un yaklaşımı, empirizm içi tartışmalar için önemlidir. Empirist felsefede 

bilimsellik ölçütü kesinlik beklentisiyle değil olgu sorunlarının yapısıyla belirlenmelidir. 

Olgu sorunlarının yapısı zaten kesinlik beklentisini ortadan kaldırır. Hume bu bakış açısı 

temelinde Locke ile birlikte empirist epistemolojinin olasılığa ikircikli yaklaşımını 

değiştirmek amacındadır. Hume bu amaç doğrultusunda empirist felsefesinde kesinlik 

kavramını olgu sorunlarının dışına çıkarır. Bu durum olgu sorunları ile ide bağlantılarının 

bilgi değerinin, kaynaklarından dolayı birbirlerinden farklı olduğu kabulünün sonucudur. 

Empirizmde böylece Hume ile birlikte olasılık ve kesinliğin, ayrı konuların farklı bilgi 

değerleri olduğu düşüncesi yer edinir. Olasılık böylelikle bilginin değerini düşüren ölçütten 

bilimsellik ölçütüne yükselir. Hume felsefesinde olasılığın bilimsellik ölçütüne 

yükselmesinin koşul ve olanaklarını neden olduğu sonuçlarıyla birlikte ele almak bu 

çalışmanın konusunu oluşturur. 
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SEÇİLİMİN BİRİMLERİ PROBLEMİNE GENEL BİR BAKIŞ 

 

A SURVEY THE PROBLEM OF LEVELS OF SELECTION 

 

Aysel ÇAMLIBEL1 

 
Bu bildiride genel olarak biyoloji felsefesinin konusu olan seçilimin birimleri 

problemiyle ilgili olunacaktır. Bu problem temel olarak seçilimin biriminin genler mi, hücre mi, 

organizma mı yoksa grup mu olacağı konusundaki tartışmadan doğmuştur. David Sloan Wilson, 

Bret Weinstein Grup Seçilimi Konusunda Nerede Hata Yapıyor? (What Bret Weinstein Gets 

Wrong About Group Selection) adlı yazısında şu benzetmeyi yapar: “İngilizce ve İspanyolca 

olmak üzere bu iki dili akıcı bir şekilde kullandığınızı ve İngilizceyi akıcı olarak kullanan fakat 

İspanyolcayı kullanmak konusunda zorluk yaşayan birisiyle konuştuğunuzu düşünün. Şaşırtıcı 

bir şekilde, bu kişi size İngilizcenin üstün bir dil olduğunu çünkü İspanyolcada söylenenlerin 

çoğunlukla yanlış olduğunu söylüyor. İnanılmaz bir kabalık! Bu dili zar zor konuşabildikleri 

zaman kendi zihinlerindeki grup seçilimini reddeden evrimci düşünürlerden şikâyetçiyim. Tanrı 

aşkına! Neden iki dili birden konuşabilir hale gelmiyorlar? Ben onların dilinde konuşabilir ve bu 

dilde söylenenleri takdir edebilirim; neden benimkine de aynı şeyi yapmıyorlar?” 

(https://evolution-institute.org/what-brett-weinstein-gets-wrong-about, 2019) Buradan da 

anlaşılacağı gibi seçilimin biriminin özellikle de grup mu yoksa organizma mı yoksa her ikisinin 

birden mi olacağı konusunda bir takım kavramsal ayrımlar söz konusudur.  

Richard Dawkins 1976 da yayımlanan Gen Bencildir (The Selfish Gene) isimli eserinde 

bencil gen terimini ortaya attı ve doğal seçilimin genler üzerinde işlediğini iddia etti. Buna göre 

organizma genlerin eşleyicileri (ya da kopyalayıcıları) için bir araçtı. Yani “ Bir kopyalayıcı, 

yüksek düzeyde bir uygunlukla, güvenilir şekilde kopyalayabilen bir şeydir, araç ise 

kopyalayıcının bulunduğu barınaktır.” (Wilson, 2007, s. 144) Buradaki sorun alturist davranış 

bakımından şu şekilde betimlenebilir: Diyelim ki bir karga grubunda özgeci olan bir tehlike 

algıladığında grubun üyelerine haber veriyor. Karganın durumu nedir? Karganın bu davranışı 

kısa zamanda yaşam gücünü düşürür çünkü bencil olanlardan daha çok tehlike altındadır bu 

durum üreme başarısını etkileyeceğinden bencil olanlar hayatta kalırken özgeci olanlar azalacak 

ve gen aktarımında bulunamadıkları için yok olacaklardır.2 Dolayısıyla Dawkins bu anlamda 

monisttir. Fakat Sober ve David Sloan Wilson gibi düşünürler çok birimli seçilim görüşünü 

desteklemektedirler ve onlar bu anlamda çoğulcudurlar. Sober masa başı felsefesi yapmaktan 

ziyade emprik olarak meseleyi anlamının önemli olduğunu düşünür. Onlara göre doğal seçilim 

kimi zaman gen, kimi zaman organizma kimi zaman grup üzerinde kimi zamansa birbirlerine 

paralel olarak (bazen de asimetrik) işlemektedir. Bu nedenle Sober Dawkins’e karşıt olarak 

canlılarda gözlemlenen bu alturuist davranışın organizmalar arası rekabetten değil gruplar arası 

rekabetten doğduğunu savunur (Sober, 2009). Eğer yeterince zaman verilirse bu davranış 

evrimleşebilir.  

Sonuç olarak burada hedeflenen şey, kimin haklı ya da kimin haksız olduğunu göstermek 

değil; Sober’ın dilinden konuşabilmeyi öğrenmektir. Dolayısıyla burada meseleyi daha radikal 

bir şekilde ele almak önem taşımaktadır.  
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OSMANLI İMPARATORLUĞU VE TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE MODERN 

BİREYİ YARATMA SÜRECİ 

 

CREATION PROCESS OF MODERN INDIVIDUAL IN OTTOMAN EMPIRE 

AND THE REPUBLIC OF TURKEY 

 

Ebru AÇIK TURĞUTER1 

 

Modern toplumların demokratik, laik, endüstrileşmiş, liberal ve kapitalist olduğu 

sosyal teorinin en önemli savlarından biridir. Bu nedenle modern toplumların yüksek 

kentleşme ve okuryazarlık oranına sahip, iletişim, ulaşım ve sağlık imkânlarının üst seviyede 

olduğu, gelir düzeyinin ve uzmanlaşmanın iş yaşamına hâkim olduğu toplumlar olduğu 

varsayılır. Bu göstergelerin belirli bir coğrafyada ve kendiliğinden olduğu ve aynı 

dönüşümlerden geçmek isteyen tüm toplumlar için birer referans noktası niteliği taşıdığı da 

söz konusu bu durumun en önemli epistemolojik savıdır. Türkiye özelinde bu sav, Osmanlı 

İmparatorluğundan itibaren kabul edilmiş ve söz konusu bu epistemolojiye göre bir istikamet 

hazırlanmıştır. Pek çok kesim tarafından süreç her ne kadar ‘ilerleme’ olarak okunsa da 

dünya konjonktüründe bu durum çevrenin merkeze yaklaşmaya çalışması yani kapitalizme 

dâhil olma çabası olarak görülmüştür. Üstelik bu duruma, söz konusu sürece dâhil olmak 

istemeyen kesimlerinde ‘ilerleme’ ya da ‘batılılaşma’ karşısında yer almasını da getirmiştir. 

Türkiye özelinde bu karşıtlık ilerici-gerici, laik-dindar, İslâmcı-modern ikiliğini de 

yaratmıştır. Türkiye’de kapitalizmin eşitsiz gelişimini laiklik, çağdaşlık ve kültürel 

göstergeler aracılığıyla anlamlandırmaya ve gruplamaya çalışmak, sıkça karşılaştığımız bir 

biçimde tarafların (modernleşmeciler ve modernleşme karşıtları) ‘karşıtlık ve dışlama’ 

ilişkisini kurmasını beraberinde getirmektedir. Ancak tarihi ve kültürel verilere bakıldığında 

bu ilişkinin karşıtlık ve dışlanmanın çok daha ötesinde olduğu görülmektedir. Söz konusu 

bu durum toplumsal kurumlarda yer yer birbirinin içine geçme ve devamlılığını sağlama gibi 

hallere bürünmektedir. Bu nedenle modernleşme ve modernleşme karşıtlığının toplumsal 

kurumlar içerisinde dikkatli bir şekilde okunması gerekmektedir. Zira her iki tarafında kendi 

toplum ve insan tasavvuru bulunmaktadır. Bu çalışmada, Osmanlı İmparatorluğunun 

Tanzimat dönemi ile başlayan modernleşme süreci göz önünde bulundurularak aile, ahlak 

ve toplumsal cinsiyet kurumlarının işbirliği ile her iki tarafın yaratmaya çalıştığı ‘özne tipi’ 

ortaya konulacaktır. Tanzimat dönemi itibariyle yaratılmaya çalışılan özne tipleri, uzun 

hazırlık aşaması (1700-1876), İmparatorlukta radikal dönüşümler (1876-1908); genel 

bunalım dönemi (1908-1919); yeni Türkiye’nin radikal modernleşme dönemi (1919-1945) 

olarak sınıflandırılacak olan tarihsel süreçlerde aldığı haller dikkate alınarak, tarihi ve 

toplumsal verilerle birlikte ortaya konulacaktır.  
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OSMANLI MODERNLEŞMESİ: 19. YÜZYIL SONU EĞİTİM DİSKURUNU 

MODERN YÖNETİMSELLİK TEKNOLOJİSİ GÖZÜYLE OKUMAK 

 

OTTOMAN MODERNIZATION: READING THE END OF 19TH CENTURY 

EDUCATION DISCOURSE THROUGH A GOVERNING TECHNOLOGY LENS 

 

Neslihan DEDEOĞLU AKTUĞ 
 

Modernleşmenin, özellikle de Türkiye gibi Batılı olmayan ülkelerin modernleşme 

süreçlerinin, modern okumaları moderniteyi çoğunlukla “orada” “dışarıda” “Batıya ait” bir 

“şey” / “gerçeklik” olarak ele alır ve bu sabitlenmiş gerçekliği Batı-dışı ülkelerin “hedefe” varıp 

varmadıklarını belirlemek için bir şablon ya da bir kriterler kümesi olarak kullanır. Bu gözle 

bakıldığında Batı dışı ülkelerin modernleşmesi çok da başarılı olmayan birer taklit gibi görünür 

ve modernlik ne kadar çabalanırsa çabalansın bir türlü yakalanamayan bir trene dönüşür. Ancak, 

1999 yılında Gaonkar’ın On Alternative Modernities (Alternatif Modernlikler Üzerine) başlıklı 

makalesinin yayınlanması ile birlikte Batı-dışı ülkelerin modernleşme süreçlerine başka gözlerle 

bakmamızı sağlayacak hibrid modernlikler, çoklu modernlikler gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. 

Bu farklı bakış açısı modernliği Batının yapısal, kurumsal ve kültürel özelliklerinin dünyanın 

geri kalanınca benimsenmesiyle etkisini gösterecek homojenleştirici bir güç olarak değil her 

ülkenin kendi kültürel mirası ve sosyo-politik durumu üzerinden okunacak kendine özgü bir 

süreç olarak ele almayı beraberinde getirir. 

Ülkemiz eğitim tarihi kitaplarında Türk modernleşmesi çoğunlukla Osmanlı 

İmparatorluğunun son dönemlerinde, spesifik olarak Tanzimat Fermanı’nın ilanı (1839) ile, 

başlayan bir süreç olarak ele alınır. Modernleşmenin eğitimdeki “alametleri” olarak da 

çoğunlukla açılan Batı tarzı askeri ve diğer okullar, öğretmen ve öğrenci sayılarındaki nicel 

artışlar sıralanır. 1923 yılında Cumhuriyet’in ilanı ve sonrası ise Osmanlıdan bir kırılma / bir 

devrim olarak sunulur. Bu bildiride ise Osmanlı / Türk modernleşmesi alternatif bir 

modernleşme süreci olarak ele alınarak modernitenin Batılı bagajında önemli bir yer kaplayan 

bilim, bilimsel bilgi, akıl gibi Aydınlanma kavramlarının 19.yüzyıl sonu Osmanlı eğitim 

diskuruna nasıl girdiği ve “yeni Osmanlı vatandaşını” üretmek için, Foucault’un ifadesi ile, bir 

yönetimsellik teknolojisi olarak nasıl kullanıldığına bakılarak cumhuriyetin ilanından sonra 

eğitim alanında devam eden reformların 19.yüzyılın sonlarındaki Osmanlı eğitim diskurundan 

bir kırılmadan ziyade bu dönemle bir süreklilik içerinde olduğu öne sürülecektir. Bunu yapmak 

için Osmanlı İmparatorluğunun 1871-1910 yılları arasında eğitim bakanlığını yapmış olan Münif 

Paşa ve Darü’l-Fünun’un dekanı Tahsin Efendi’nin çeşitli vesilelerle yaptıkları konuşmalar ve 

dönemin entelektüellerinden Ahmed Mithad’ın çeşitli gazetelerde yazdığı yazılar diskur 

(söylem) analizi yöntemi ile incelenerek Osmanlı bürokratları ve entelektüellerinin eğitim 

alanında bilim, bilimsel bilgi, akıl gibi kavramları “yeni” / “modern” Osmanlı vatandaşını 

üretmek için nasıl kullandıkları gösterilecektir.  
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MODERNLEŞME VE ANADOLU’DA KENT-MEKÂN DÖNÜŞÜMÜ: 

MODERNLEŞME SÜRECİNDE ANADOLU KENTLERİ 

 

MODERNIZATION AND URBAN-SPACE TRANSFORMATION: 

ANATOLIAN CITIES IN THE MODERNIZATION PROCESS 

 

Mirace KARACA EVREN1 

 

İnsanlık tarihinin önemli duraklarından ilki yerleşik hayata geçmek ve Tarım 

Devrimi, ikincisi medeniyetin oluşumu ve kent devrimidir. Kentler diğer yerleşim yerlerinin 

aksine sadece ekonomik ve siyasi gelişmişliğin değil aynı zamanda kültürel gelişmişliğinde 

mekanıdırlar. Bu açıdan bakıldığında kentler insanlık tarihinin ‘modern’ alanlarıdır. İnsanlık 

tarihini değiştiren üçüncü büyük durak ise; insanlık tarihinde eşine az rastlanır büyük 

değişimlerin öncüsü ekonomik dönüşümlerin odağı insan gücünden makine gücüyle üretime 

geçişi sembolize eden Sanayi Devrimi’dir.  

Entelektüel ve felsefi temelinde Rönesans, Reform ve Aydınlanma’nın yer aldığı, 

ekonomik temelini ise kapitalizm ve Sanayi Devrimi’nin sembolize ettiği modernleşme 

süreci ekonomik, felsefi, kültürel ve toplumsal etkileri olan çok boyutlu bir süreci temsil 

eder. Modern zamanların bilimi olarak sosyolojinin konusu modernleşme ve etkilerinin 

nüfuz ettiği bütün toplumsal süreçlerdir. Önemli değişimlerin ve özel bir dönem olarak ele 

alınan ve Batıda 16. Yüzyılda başlayan dönüşümlerin adı olan ‘modernleşme’ ise bir tür yeni 

kent devrimidir. Zira modernleşmeyi oluşturan ekonomik, siyasi ve kültürel bütün 

dönüşümler kent denilen mecralarda gerçekleşmiş ve kenti de hiç olmadığı kadar 

dönüştürmüştür. Bu noktada Kent, modernleşmenin değişimlerinin üzerinde cereyan ettiği, 

bizatihi bu değişimler kanalıyla değiştirilen, dönüştürülen önemli bir sosyolojik araştırma 

nesnesidir. 

Genel olarak tüm dünyayı etkisi altına alan modernleşmenin bu topraklarda 

görülmesi ise biraz gecikmeli olmuştur. Modernleşme, kurguladığı kent tipolojisi ile bir 

proje olarak Anadolu coğrafyasında Osmanlı modernleşme sürecinde, yani Tanzimat 

döneminde başlamıştır. Sonrasında ise Cumhuriyet döneminin bütününde etkili olmuştur. 

Bu etki en çok, mekân üzerinde ve kentler özelinde gerçekleşmiştir. Bu noktada kentler 

modernleşmenin ayak izlerini Anadolu coğrafyasında özgünlükleriyle takip etmede önemli 

bir araştırma nesnesi olma işlevi görür. 

Bu çalışma Türk modernleşme deneyiminde Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde 

Anadolu kentlerinde, mekân üzerinden modernleşmenin etkilerine ve bu iki süreç arasında 

süreklilik ve kopuşlara odaklanmaktadır. Bu çalışmada, Anadolu Kenti, iki modernleşme 

arasında sadece coğrafi sürekliliğin değil, değişimin hedeflendiği ve görünür kılınmaya 

çalışıldığı, iktidarın devlet gücünün yeniden tesis edildiği bir araştırma nesnesi olarak, 

İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi ticaret kentleri üzerinden, modernleşme ve kent eksenli 

tartışmalar kapsamında, yaşanan değişimlerin odak noktası olarak alınacaktır. Çalışma, bir 

modern kent tipolojisi öncesi kendi özgünlükleri ile Anadolu Kenti üzerine bir tartışma 

yürütülmesi planlanmaktadır. 

 

Anahtar sözcükler/Keywords: Türk modernleşme deneyimi, Osmanlı kenti, 

cumhuriyet kenti, kentleşme, toplumsal değişme
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MODERNLEŞME EKSENİNDE TÜRKİYE TOPLUMUNDA KADINLAR VE 

KADIN KİMLİĞİ 

 

ON THE AXIS OF MODERNIZATION, WOMEN AND WOMAN IDENTITY IN 

TURKEY SOCIETY 

 

Sibel EZGİN AĞILLI1 

 

XVII. Yüzyıl bilim devrimiyle beraber Avrupa’da rasyonalitenin, teknolojinin, 

bilimin gelişimi ve kullanım alanlarının genişlemesi modern bir toplumun kurulumuna 

olanak sağlamıştır. Modern ve geleneksel toplum birbirlerinden çok farklı özelliklere 

sahiptir. Bu farklılıklar, tarihsel konjonktürde geleneksel toplumlarda benimsenen ve akıl 

dışı olarak tasvir edilen din, metafizik ve mit gibi unsurların zayıflamasını, rasyonel akıl, 

bilim, bilgi ve analitik düşüncenin hâkimiyet kazanmasını kapsar. Her ülkenin gelenekselden 

kopuşu veya modernleşme süreci kendi içerisinde farklı çizgide ilerleyebilir ve zamansal 

açıdan ayrışabilir.  

Türkiye’de modernleşmenin başlangıcı ise, ilerlemecilik ve yenilik fikrinin geliştiği, 

Osmanlı Devleti’nin son dönemini ifade eden XIX. Yüzyıl Tanzimat Dönemine 

dayanmaktadır. XX. Yüzyılda ise Osmanlı’nın devlet yapısı ve o dönemin toplum ilişkileri 

çözülerek, modern, laik bir ulus devlet yapısı inşa edilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti bir devlet 

olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti önderleri, Osmanlı Devleti yöneticilerinin, 

yenilik anlayışını devam ettirerek daha ileriye taşımayı hedeflemişlerdir (Özkazanç, 2014, 

s. 74). Türkiye’de uzun bir dönemi kapsayan bu modernleşme süreci, siyaset başta olmak 

üzere eğitim, hukuk, ekonomik düzen, çalışma yaşamı, gündelik yaşam biçimleri, medeni 

haklar, cinsiyet ilişkileri gibi toplumsal yaşamın pek çok alanında gerçekleşen değişim ve 

dönüşümleri içermektedir. Türkiye’deki modernleşme sürecine cinsiyet perspektifinden 

daha spesifik olarak kadınlık, kadın kimliği çerçevesinde bakıldığında, modern bir toplumun 

yaratılması adına kadınlara ve kadınların modernleşmesine, modern bir kadın kimliği 

oluşturulması konusuna, o güne kadar verilmeyen bir önem verildiği görülmektedir. Bu 

kapsamda, erkeklerle eşit vatandaşlık haklarına sahip olma konusu, kadınların kamusal alana 

ve çalışma hayatına katılımı, kadınların eğitim hakları ve hukuksal hakları o dönemde 

tartışılmıştır ve yeni bir kadınlık ideali oluşturulmuştur. Kadınlar açısından tarihi bir kırılma 

dönemi olarak kabul edilen Türkiye Modernleşmesini, kadınların bugünkü toplumsal 

konumunu anlamak için yeniden tartışmak önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, çalışmanın 

amacı kapsamında; Türkiye’de modernleşme süreci çerçevesinde kadının konumu, kadınlara 

yönelik tutumlar irdelenmiş ve nasıl bir kadınlık kimliği kurgulandığı aynı zamanda 

kadınların bu süreçteki mücadeleleri, tarihi bir izlek oluşturarak, tartışmaya açılmıştır.  

Sonuç olarak; Türkiye’de modernleşme döneminde, gerek siyasi elitlerin ilerleme 

anlayışlarının, gerekse de kadınların eylemliliklerinin bir getirisi olarak, kadınların, o 

zamana dek elde edemedikleri haklara sahip olduğu görülmekle beraber, bu haklarını belirli 

şartlar dâhilinde elde ettikleri ifade edilebilir. Bunlardan en önemlisi, ulus devlet oluşum 

sürecinde vatansever, milli değerlere önem veren, eğitimli, yeni bir vatandaş biçimine 

ihtiyaç duyulduğu, bu vatandaşı eğitecek, yetiştirecek kişilerin eğitimli, modern kadınlar 

olabileceği, bu nedenle kadınların, eğitimine önem verilmesi, aynı zamanda geleceğin 

vatandaşını eğitecek bu kadınların, annelik kimliğinin ön planda tutulması gerektiği 

düşüncesidir. Diğer taraftan, kadınların, yeni bir ideal vatandaş yetiştirme rolünü, aile 
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içerisinde annelik rolü ile yürütmesi beklenirken, kamusal alanda kadınlar için ‘en uygun 

meslek’ olarak kabul edilen öğretmenlik mesleği çerçevesinde yürütmesi beklenmektedir. 

Bu anlamda kadınların kamusal hayatta, çalışma alanlarında görünürlükleri bir önceki 

döneme göre artmış olmasına rağmen, cinsiyetlendirilmiş belirli roller ve meslek dalları ile 

sınırlandırılmış oldukları sonucu ortaya çıkmaktadır. 
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LOGOS KAVRAMI IŞIĞINDA BİR BİLİM TARİHİ OKUMA DENEMESİ 

 

AN ATTEMPT TO READ A HISTORY OF SCIENCE IN THE LIGHT OF THE 

LOGOS CONCEPT 

 

Hacı KAYA 

 

Felsefenin tarihi düşüncenin mitostan logosa evrildiği süreçle birlikte başlamaktadır. 

Yunanda Tales (yak. 625-545) öncesinde insan istencini aşan değişmez düzen/yasa mitolojik 

kabuller doğrultusunda tanımlanmaya çalışılmıştır. Nitekim örneğin, Homeros’un 

destanlarında tanrılar insan istencini aşan ve onu belirleyen yasaların referanslarını teşkil 

etmektedir. Odysseia manzum hikâyesinde Odysseus’un hikâyesi tanrıların belirlediği 

değişmez bir kader dolayımında ve döngüsünde gerçekleşmektedir (Homeros, 2017). Fakat 

Tales’le birlikte tanrılara atfedilen değişmez düzen/yasa doğanın kendisinde aranmaya 

başlanmıştır. Bilim tarihini belirleyen arkhé arayışı tamda bu noktada insan aklının mitostan 

logosa evrildiği bir sürecin başlangıcına karşılık gelmektedir. Yunan felsefesindeki bu 

değişmez düzen fikri ilk filozoflardan Aristoteles’e kadar düşüncenin esasını teşkil 

etmektedir (Skirberk ve Gilje, 2014, s. 20, 30).  

“Tanrılara atfedilen değişmez bir öz ve her şeyin kendisinden çıktığı bir kaynak 

doğanın kendisinde aranabilir mi?” sorusunun arkasından gelen çeşitli arkhé görüşleri bize 

göre bilim tarihinde insan aklının aydınlanmasının ilk evrelerinden birini oluşturmaktadır. 

Aristoteles’in Metafizik’te yaptığı felsefe tarihinden yola çıkarak söylersek; doğa filozofları 

öncelikle doğadan hareketle nesnelerin ve olguların maddi özünü, maddi nedenini ortaya 

koymuşlardır. Hemen ardından maddi olanın tek başına nesnelerin var olmasının kaynağını 

oluşturamayacağı düşüncesine ulaşılmış ve arkhé arayışı doğa biliminden matematiğe doğru 

bir seyir takip etmiştir. Anaksimandros’un apeironu Anaksagoras’ta nousa evrilmiş ve bu 

da Phytagoras’ta sayı olarak belirlenmiştir. Arkhé olarak belirlenen apeiron, nous ve sayı 

kavramlarının ortak vurgusu doğanın kendisini belirleyen ve doğa yasalarını oluşturan tümel 

yasa ve yasalara ilişkindir. Bu vurgu, Herakleitos’un akış öğretisi içinde tez-antitezin 

çatışmasına bağlı olarak akışı belirleyen ve evrenin tümel yasa/yasaları anlamına gelen logos 

düşüncesi ile daha belirginleşmiştir (Aristoteles, 2010, s. 94-107, 116) 

Ontolojik zeminde fizik-matematiğe dayalı ilkçağ felsefe tarihindeki arkhé arayışı 

doğrultusunda doğa olgularını bu okuma denemesi, en nihayet mantık biliminin kurucusu 

Aristoteles tarafından epistemolojik olarak sistemleştirilmiş, böylece bilimsel perspektif 

tümevarım-tümdengelim senteziyle fizik-matematik yöntem olarak şekillenmiştir 

(Aristoteles, 2005). Aynı perspektif Aristoteles sonrası felsefe gelenekleri içinde Stoa 

felsefesinde logos kavramı üzerinden aklın yasaları ile doğanın yasalarının uyumu, 

dolayısıyla fizik ve matematiğin uyumu fikriyle bilim tarihinde daha vurgulu bir şekilde 

ortaya konulmuştur (Skirberk ve Gilje, 2014, s. 129). 

İslâm felsefesinin aydınlanma dönemine denk gelen 8-12.yüzyıl aralığını istisna 

tutarsak, orta çağ felsefesinde teolojinin yeniden baskın çıkmasıyla birlikte logos üzerinden 

bilgiyi ve varlığı okuma perspektifi büyük oranda zayıflamış (Artz, 2006, ss. 31-40), fakat 

modern çağların başlarında, İslâm felsefesinin klasiklerinin Latinceye tercüme edilmesinin 

de katkısıyla Yunan felsefesindeki logos perspektifine yeniden dönülmüş, doğa olgularını 

bir taraftan gözlem ve deneyle bir taraftan da matematikle araştırma denemeleri daha etkili 

ve verimli bir şekilde yeniden bilim tarihinin gündemine oturmuştur. Bu bağlamda Kopernik 
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(1473-1543), Kepler (1571-1630), Galileo (1564-1642), Newton (1643-1727) ve 

diğerlerinin doğa araştırmalarına yaklaşımı logos düşüncesi üzerinden rahatlıkla okunabilir. 

Evrenin dilinin matematik olduğu yönündeki kabul aslında modern dönemde doğrudan logos 

kavramının içeriğini bize açımlayan bir düşüncedir (Whitfield, 2012, s. 152, 155, 192). 

Bu çalışmada, ilkçağ felsefe tarihinden modern dönemlere uzanan bilim tarihinin, 

İslâm bilim tarihini de işin içine katarak logos kavramı üzerinden okunması 

amaçlanmaktadır. 
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ALEXANDER VON HUMBOLDT’UN DOĞAYI KEŞFİNDE BİLİM TARİHİ 

ÖĞRETİMİ İÇİN ÖRNEKLER 

 

EXAMPLES IN ALEXANDER VON HUMBOLD'S INVENTION OF NATURE 

FORTEACHINGOF HISTORY OF SCIENCE 

 

Salih BOZKURT1 

Fatih ORTAAKARSU2 

Hakan IŞIK3 

 

Bilim tarihinin fen öğretim programlarında kapsanması için 20. yüzyıl başlarından 

itibaren girişimler olmasına rağmen uygulamalar sınırlı kalmıştır. İkinci dünya savaşı 

sonrası Sputnik döneminde bilimin teorik ve deneysel öğeleri tamamen fen öğretimini 

şekillendirmiş ve bilimin ne olduğuna yönelik öğrencilerde ve toplumda derin bir algı 

yaratmıştır. Bu çalışmanın amacı Alexander von Humboldt (AvH) yaşamı ve bilimsel 

çalışmalarında bilim tarihi öğretimi bağlamlarını tartışmaktır. Bilim tarihinin program 

aktarımlarına hâkim olan ansiklopedik ve kronolojik bilim anlayışından farklı olarak, bu 

çalışmada amaç bir örnek olay üzerinde dönemin kendine has özgünlüğünü tartışmaktır. 

AvH’un doğayı keşfetme ve doğayı açıklama yöntemini tanımlayan özellikler üzerinde 

durulacaktır. Bu amaçla AvH çalışmalarını inceleyen makale ve kitap türünde dokümanlar 

incelenmiştir. 

AvH bütünü izlemek olarak adlandırdığı yaklaşım ile Dünya üzerinde canlıları ve 

olayları ilişkilendirerek olgular oluşturmayı amaçlamıştır. Doğanın tüm güçlerinin nasıl iç 

içe geçtiğini, organik ve inorganik doğanın etkileşimini incelemeyi bilimsel çalışmalarının 

amacı haline getirmiştir. Uzmanlaşma olarak değerlendirilecek indirgemeci ya da tek bir 

disiplinin içsel yapısı perspektifinden araştırmalar yapmanın doğayı ve doğal dünyadaki 

canlı cansız organizmaları anlamaya yeterli olmayacağını prensip edinmiştir. Ancak AvH 

bu yaklaşımı ile bir yönden doğayı keşfederken diğer taraftan bir başarısızlık da yaşamıştır. 

1800´lere doğru hayvansal elektrik üzerine dört bin civarında deney yapmış olmasına 

rağmen, tarihteki en dönüştürücü bilimsel buluşlardan biri olan pil keşfine adını 

yazdıramamıştır. Ancak AvH bütünleştirilmiş bir yaklaşım ile elektrik akımını canlı 

fizyolojisi üzerinden anlamaya çalıştığından başarılı bir model oluşturamamıştır. Diğer 

taraftan Avrupa ve Güney Amerika kıtalarında gerçekleştirdiği gözlemsel taramalar 

sonucunda doğa kavramını keşfetmiş, çevrebilim ve fiziksel coğrafyanın temellerini 

atmıştır. AvH tarama çalışmalarında döneminin natüralistleri gibi taksonomik boşlukların 

belirlenmesi ile ilgilenmemiştir. Doğayı anlamada AvH ilk olarak rasyonalizm karşısında 

deneyciliği ve ampirik yöntemi benimsemiştir. Daha sonraki yıllarda AvH dış dünya 

yalnızca onu kendi içimizde algıladığımız kadar var olur fikrini benimseyerek salt ampirik 

ölçümlerin önemine olan inancından vazgeçmiş, kendi doğa yorumunu yapmaya karar 

vermiştir. Yakın gözlem ve titiz ölçümlerden vazgeçerek bireysel algı ve öznelliğe inanmaya 

başladığı görülmektedir. Duyulardan geçmeyen hiçbir şeyin zihin için anlamlı 

olamayacağına inanarak doğa gözlemlerinde duyuların olayları fark etmesi ve anlamasında 

sanatsal faaliyetlerin önemini vurgulamıştır.  AvH´un araştırma ve sorgulama anlayışındaki 

ilerlemeler bilim tarihine dayalı fen öğretimi açısından önemli örnekler olarak 

değerlendirilebilir ve tartışmaya değerdir. 
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3 Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, hisik@mu.edu.tr 

13



AvH doğayı bilimsel olarak anlamanın farklı yöntemlerin olduğunu, şiir ve resim 

gibi faaliyetlerin de bilim yapmanın yolları olduğunu savunmuştur.  AvH, doğadaki 

ilişkileriyle bir çiçeği ağacı ya da kuşu anlamaya çalışan ressamın görsel tasvirlerinin 

bilimsel çabalar olduğunu değerlendirmektedir.  Aynı şekilde bir şair ve roman yazarının da 

sözcükler, satırlar ve mısralarda bilimsel faaliyette bulunduğunu iddia etmektedir. Doğayı 

anlama ve açıklamada öznel sanat eserlerinin önemini vurgulamıştır. AvH´un sanat ve 

edebiyat ürünleriyle ile bilimsel çalışmaların bütünleşmesi yaklaşımı bir disiplinlerarası 

ilişkilendirme olarak değerlendirilebilir ve tartışmaya değerdir. 

AvH 19. yüzyıl başlarında dünya ölçeğinde gözlemler yaparak doğanın bütüncül 

olduğunu, doğadaki parçalardan birinin bozulmasının bütünün çalışmasını etkileyeceğini 

keşfetmiştir.  Bu yaklaşım doğayı yaşayan bir organizma olarak değil de bir kaynaklar yığını 

olarak gören mekanik anlayışına zıttır. AvH parçaların bozulması ya da yok edilmesinin 

bütünü yani doğayı etkileyeceğini vurgulamıştır. AvH´nin doğayı bilme ve sorgulamada 

bütüncül yaklaşımı tartışmaya değer bir diğer özelliktir.  

Ayrıca, AvH´nin doğayı anlamak için küresel ölçekte araştırmaların yapılması ısrarı, 

bilim insanları arasında bir iletişim ağı oluşturulmasına yönelik çabaları ve doğa 

araştırmalarının siyaset ve toplumu etkilemesi gerektiğine yönelik düşünceleri tartışmaya 

değerdir. 
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MODERN FELSEFE VE SOSYAL BİLİMLERİN ÖNCÜLERİNE GERİ DÖNÜŞ: 

GERİLİMLİ DİKOTOMİ VE SORUNSALLARIN YARATICI GÜCÜ 

 

RETURNING TO THE PIONEERS OF MODERN PHILOSOPHY AND SOCIAL 

SCIENCES: CREATIVE FORCE OF DICHOTOMIES AND PROBLEMATICS 

 

Ömer KÜÇÜK1 

 

Bu bildiride, postmodernlikle ilişkilendirilen teorisyenlerin çoğu zaman pejoratif bir 

şekilde “büyük anlatı” olarak niteleyip bir kenara itmeye eğilimli olduğu Hegel, Marx ve 

Weber gibi modern felsefe ve sosyal bilimlerin öncü temsilcilerinin bize bıraktığı mirasın 

“modernist dogmalar”dan ibaret olmadığını; halen yaratıcı yeni okumaları ve araştırmaları 

kışkırtan önemli dikotomi ve gerilimlerle dolu sorunsallardan oluştuğunu ortaya koymaya 

çalışacağım. Postmodernizmin, sıkça, modern dönemin sanatsal ve düşünsel kültüründen 

miras kalan bazı yaratıcı gerilimlerin sönümlenişi ve yüksek kültür ile kitle kültürü, bilim ile 

mit, iktidar ile özgürleşim, akıl ile akıl dışı, özne ile nesne, görünüş ile gerçeklik arasındaki 

tüm sınır ve ayrımların nihilistçe infilak ettirilmesi olarak nitelendiği göz önünde 

bulundurulursa (Huyssen, 1984/1994, ss. 125-130; Kellner, 1988/1994, ss. 230-231), 

modernliğin temsilcilerinden günümüze miras kalan temel dikotomi ve sorunsalları yeniden 

gündeme getirmenin gerekliliği ortaya çıkar.  

 Modern düşünce bize dogmatik uzlaşımlar ve klişe kabuller miras bırakmamıştır; her 

bir tikel düşünür örneğinde, çok önemli temel dikotomi ve sorunsallara ilişkin karmaşık, 

gerilimli ve kırılgan sentezler bırakmıştır. Bu bildiride, modern düşüncenin temel 

sorunsallarının ilk kez, Hegel’i de büyük ölçüde etkileyen erken Alman Romantizm’iyle 

ortaya çıktığını ileri sürmekteyim. Alman Romantikleri, felsefi sahada Spinoza ile Fichte 

arasında, natüralizm ile idealizm arasında, doğa ya da töz ile özne arasında; sosyal ve siyasal 

sahada ise devlet ve toplum ile birey arasında, dayanışma ile özerklik arasında bir sentez ve 

denge arayışına girmişlerdir (Beiser, 2003, Bölüm 2 ve Bölüm 8). Bu “imkânsız” girişim, 

modern düşüncenin iç çekirdeğini oluşturmaktadır. Romantiklerin bıraktığı çerçeveyi ve 

sorunsalları miras alan Hegel’in temel özgüllüğü, bu gerilimlere sistematik bir şekil 

verebilecek bir çözüm bulduğuna inanmak olmuştur. Fakat Hegel töz ile özneyi, kendinde-

şey ile düşünceyi, akılla sezgiyi ancak klasik mantığın önerme formunu redederek ve yerine 

“spekülatif önerme” adını verdiği yepyeni bir dil geliştirerek felsefi düzlemde 

uzlaştırabilmiştir.2 Yeni bir düşünce, duygu ve tecrübe için yeni bir dil yaratmaya çalışan bu 

“kahramanca” ve iyimser tavrın, felsefi olduğu kadar sanatsal modernizmin de miladı 

olduğunu ileri süreceğim. Hegel’de karşıtlıklar arasındaki diyalektik sentezi olanaklı kılan 

“spekülatif önerme” fikrinin aynı anda ne kadar yaratıcı, paradoksal ve kırılgan olduğunu 

açıkladıktan sonra, Hegel’in mirasıyla karmaşık bir ilişkisi olan bir düşünür ve sosyal 

bilimciye, Marx’a ve ondan bize kalan sorunsallar mirasına göz atacağım.  

 Marx’tan bize kalan mirasın dogmatik bir “tarih metafiziği”yle, sınıf mücadelesi 

aracılığıyla toplumsal ilerlemeye ilişkin “modern bir mitoloji”yle ya da bilimle metafiziği 

meşru olmayan bir şekilde birbirine bulaştıran bir “meta anlatı”yla özetlenebileceğini ileri 

sürmek, postmodernist bir indirgemeciliktir (Kellner, 1988/1994, s. 237-46). Marksist 

literatür, Gouldner’ın tabiriyle “iki Marksizm”e ayrılmıştır: Bir yanda Lukács’tan Frankfurt 

 
1 Arş. Gör. Dr., Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, omerkucuk@balikesir.edu.tr  
2 Gadamer, Hegelci düşüncenin ve diyalektiğin merkezi unsurunun spekülatif öğeye dayandığını belirtir (Gadamer, 

1960/2009, s. 286-87).  Spekülatif öğenin Hegel’in felsefesindeki yeri konusunda çeşitli makalelerden oluşan faydalı bir 

eser için bkz. (Surber, 2006). 
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Okulu’na iradeci, hümanist, öznelci, tarihsel ve eleştirel bir Marksizm, diğer yanda 

Althusser’in başını çektiği nesnelci, yapısalcı, bilimselci ve anti-hümanist bir Marksizm 

(Gouldner, 1973, s. 427-430). Marx’la birlikte, Romantizm’de ve Hegel’de felsefi olarak 

ortaya çıkan ikilikler, sosyal bilimsel bir boyut kazanmıştır: Eski özne ve nesne ikiliği, 

iradeci eylem teorisi ile eylemin sosyal yapılar tarafından belirlenimi arasında, günümüz 

sosyal teorisinde “yapı-eylemlilik gerilimi” olarak formüle edilen yeni bir hale bürünmüştür. 

Marx siyasi ve etik/ahlaki düşünce alanında da Romantiklerden beri süregelen modernist 

sorunsalı, birey-toplum ve özgürlük-dayanışma ikiliklerini düşünmeyi sürdürür; onun 

komünizm ideali bireycilikle toplumculuğun bu tür karmaşık bir sentezidir (Corcuff, 2009, 

s. 27). Marx’ın eserleri kesinlikle yekpare, tekdüze ve basit bir birlik sunmaz; gerilimlerle, 

çatışkılarla, ilk eserlerinden olgun dönemine ilerledikçe sorunsal ve düzlem değişimleriyle 

doludur. Dolayısıyla böyle bir esere giriş, ona bir birlik ve tutarlılık kazandırmak için 

yeniden-yorumlamayı ve yaratıcı bir müdahaleyi adeta teşvik eder.  

 Son olarak Alman sosyal bilimlerinin bir başka merkezi figürü olan Weber’in 

düşüncesinin sorunsallarını ve dikotomilerini ele alacağım. Weber Hegel’in bütüncülüğüne 

ve tümmantıkçılığına var gücüyle karşı çıkmasına ve metodolojik yazılarında yalnızca öznel 

anlamları/kişisel saikleri hesaba katmaya yönelik metodolojik bireyciliği öne çıkarmasına 

karşın, tıpkı Hegel’in “tin”i hem özne hem de nesne olarak ele alması ve birey özneyi “nesnel 

tin”le örtüştürmeye çalışması gibi, “egemenlik yapıları” ya da “yaşama düzenleri” olarak 

adlandırdığı zorlayıcı sosyal yapıları çoğu kez kendi metodolojik kuralıyla çelişecek şekilde 

devreye sokar ve bireysel eylemleri bu yapılarla ilişkisi içerisinde anlamaya çalışır (Knapp, 

1986/2017, s. 123-128). Weber, Hegel’de aklın çelişkili ve diyalektik ilerleyişi gibi, 

toplumsal rasyonelleşmenin irrasyonel sonuçlar ürettiğini teşhis eder ve araçsal rasyonalite 

ile tözel rasyonalite arasında bir çatışma olduğunu gözlemler. Yaşam düzenlerinin giderek 

birbirleriyle çelişecek derecede rasyonelleşmesi ve kendi mantıklarını bireylere dayatması, 

modern dünyanın bölünmesine ve bireylerin eylem özerkliklerini yitirmelerine yol 

açmaktaydı; bu da romantik siyasal idealin, bireyle toplum arasında ahenkli bir birliğin 

önüne geçen temel etmendi.  

 Bildirimdeki temel iddiam, Alman Romantizmi’nde doğarak Hegel, Marx ve Weber 

gibi modern felsefe ve sosyal bilimlerin öncülerinde açımlanmaya devam eden, 

postmodernizmin üzerinden atladığı ya da görmezden geldiği bu sorunsal ve dikotomilerin 

hala günümüz toplumlarının temel sorunlarına işaret ettiği ve dolayısıyla yeniden dönülmeyi 

hak ettiğidir. Modern öncülerin eserleri, gerilim dolu yapılarıyla, dogmatik kabuller ve basit 

açıklamalar sunmak yerine yaratıcı yeni yorumlara teşvik etmektedirler.  

 

Anahtar sözcükler/Keywords: Modern felsefe ve sosyal bilimler, dikotomi ve 

sorunsallar, romantizm, Hegel, Marx, Weber 
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SOSYAL BİLİMLERİN EMPİRİK TEMELLERİ ÜZERİNE  

 

ON THE EMPIRICAL FOUNDATIONS OF THE SOCIAL SCIENCES 

 

Birgül ULUTAŞ1  

 

Winch’e (2007, s. 13) göre on yedinci yüzyılda doğa bilimleri, felsefeden kesin ve 

keskin bir şekilde kopmuştur ancak sosyal bilimler, hala doğa bilimlerinden kopup kendine 

özgü çalışma konuları, yöntemleri, yapısal ve kurumsal temelleri olan bağımsız bir alan 

olamamıştır. Bunu sosyal bilimlerin henüz ‘çocukluk çağında’ olduğu benzetmesiyle 

açıklayan Winch’in yaklaşımı karşısında birbirine karşıt görüşlerin yer aldığı geniş bir 

alanyazın bulunmaktadır. Bir yanda Winch’in görüşüne paralel şekilde doğa bilimlerine 

öykünen sosyal bilim analizlerine yönelik eleştirileri (F. A. Hayek); öte yanda doğa 

bilimlerinin güvenilirlik kriterlerini sosyal bilim alanlarına uydurmaya yönelik çabaları (A. 

Rosenberg ve Amerikan Bilimsel İlerleme Derneği kaynaklı faaliyetler) bu alanyazın içinde 

düşünmek mümkündür (akt: Gordon, 2015, s. 53). Bu konuda birbirine karşıt yaklaşımların 

bir aradalığı, sosyal bilimlerin neliği konusunda uzlaşılamadığını gösterdiği için, Winch’in 

bu görüşünün doğrulandığı düşünülebilir.  

Sosyal bilimlerin, doğa bilimlerinden ayrılığını ifade etmek üzere, C. P. Snow, 

1959’da “iki kültür” (The Two Cultures) kavramını kullanmıştır. Bu kavram, bilgi yapıları 

içinde bir farklılaşmaya, hatta çekişmeye dikkat çekmektedir (Biesta, 2015, s. 12; 

Lee&Wallerstein, 2007, ss. 9-10; Wallerstein, 2005, ss. 52-53). Temelleri on altıncı yüzyıla 

dayanan, on dokuzuncu yüzyıldan itibaren de kendi kurumsallaşma mücadelesine girişen 

sosyal bilimler, empirik olma durumuna göre fen bilimleri (doğa bilimleri) ile beşerî bilimler 

(insan bilimleri) arasında konumlandırılmakta ve şöyle tanımlanmaktadır: “Gerçeklik 

hakkında bir biçimde empirik olarak doğrulanan sistemli ve dünyevi bilgi üretme çabası” 

(Gulbenkian Komisyonu, 2011, s. 12). Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, sosyal bilimlerin 

‘bilim’liği ile doğa bilimlerinden bağımsızlaşması ikilemi, onun empirik temelleri hakkında 

felsefi bir sorgulamayı zorunlu kılmaktadır. Sosyal bilim araştırmalarının ontolojik ve 

epistemolojik temellerini konu edinen alanyazında da onun doğa bilimleriyle ortaklığı ve 

farklılığı empirik temelleri üzerinden ele alınmaktadır.  

Bu araştırma, sosyal bilimlerin empirik temelleri üzerine kuramsal bir düşünme 

çabasıdır. Bu çerçevede araştırmanın amacı sosyal bilimlerin bilim olmasının koşullarını, bu 

koşullar arasında yer alan empirik bilgi arayışının, doğa bilimlerindeki biçiminden farklarını 

ortaya koymak; sosyal bilimlerin kendine özgü yapısal özellikleri, doğa bilimlerinden 

ayrışan yöntemleri ile on dokuzuncu yüzyıldan bugüne kurumsallaşma mücadelesini ele 

almaktır.  
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KÜLTÜREL KRİZİN KAYNAĞI OLARAK BİLİMİN TEKNİĞE İNDİRGENMESİ 

VE MEDYANIN ROLÜ 

 

REDUCING SCIENCE TO TECHNIQUE AS THE SOURCE OF THE CULTURAL 

CRISIS AND THE ROLE OF THE MEDIA 

 

Onur DURSUN 

 

“Üniversite ve Sanayi İşbirliği” ifadesi neo-liberal politikaların dünyayı 

şekillendirmesinden bu yana giderek bir deyime dönüşmeye ve popüler bir kavram olarak 

üniversitelerde ve bilimsel toplulukta dillendirilmeye başlandı. Bilimsel araştırmaya ve 

bilimsel bilgiye ise bu politikalarla uyumlu bir biçimde yaklaşıldı ve yalnızca 

doğa/teknik/pozitif bilimlere, bilimsellik unvanı verilir oldu.  Bu sürecin tarihi 17. yüzyıla 

kadar uzanmaktadır. Bu yüzyıldan sonra bilim yavaş yavaş kurumsallaşmaya ve yurttaşların 

ürettiği bilgilerden kurumların ürettiği bilgilere geçilmeye başlandı. Böylece yurttaş, 

bilimsel üretimden giderek uzaklaştı. Aynı şekilde bilim de insanı, insanın içinde yaşadığı 

kütüler ortamları incelemez/inceleyemez hale geldi. Kuşkusuz bu süreçte insanlık birçok 

kazanım elde etti ama önemli kayıplar da yaşadı. Hatta bilimsel uğraşlar sonucunda 

geliştirilen ve savunma sanayi kavramıyla yumuşatılan savaş teknolojileri ve özellikle 

insanların kitlesel biçimde ölmesine neden olan bombalar, 20. yüzyılda, tarihte hiç olmadığı 

kadar insanın ölmesine neden oldu. Aslında Husserl’in ‘Avrupa Bilimlerinin Krizi’ dediği 

olgu tam da budur. Avrupa’da Galileo ile yerleşmeye başlayan bilim anlayışı/bilimsel 

program, başta felsefe olmak üzere insan ve kültürüne dair araştırmaların arka plana 

itilmesine, sağlıklı biçimde yürütülememesine ve böylece Avrupa toplumlarının kültürel 

krize sürüklenmesine yol açmış ve bu da ideal anlamda insanı iyiye taşımak için var olduğu 

söyleminde hareket eden bilim ve ürettiği bilimsel bilgi, insanlığın aksine süreçlere maruz 

kalmasıyla sonuçlandı. 

Bu çalışma, öncelikle bilimin doğa/teknik bilimlere indirgenmesine ve sosyal/beşeri 

bilimlerin değersizleştirilmesine odaklanmış, bu bağlamda Husserl’in ‘Avrupa Bilimlerinin 

Kiriz’ düşüncesi üzerinde durmuştur. Bilimin tekniğe indirgenmesi, küresel siyasi ve iktisadi 

politikalarla bağlantılı biçimde açıklanmaya çalışılmış; medyanın bu süreçteki rolüne 

değinilmiştir. Medyanın kamusallaştırdığı bilimsel bilgilerle kamu nezdinde ürettiği bilim 

imgesi üzerinde durulmuş, kamunun bilim anlayışının şekillenmesinde medyanın etkisi 

açıklanmaya çalışılmıştır. Medyanın sosyal/beşeri bilimleri ihmal ettiği ve bilim olarak 

doğa/teknik/pozitif bilimleri gösterdiği ve böylece içinde yaşamakta olduğumuz kültürel 

krizlerin temsil yoluyla bir parçası olduğu somutlaştırılmaya çalışılmıştır.  

 

Anahtar sözcükler/keywords: bilim iletişimi, bilim medyası, bilimin temsili krizi, 

Husserl. 

 
 Doç. Dr., Çukurova Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, odursun@cu.edu.tr 

20



POSTHÜMANİST BİR YAKLAŞIMLA BİLİM KURGU SİNEMASINDA 

İNSAN VE ROBOT İLİŞKİSİ 

 

HUMAN AND ROBOT RELATIONSHIP IN SCIENCE FICTION CINEMA WITH 

A POSTHUMANIST APPROACH 

 

Duygu ERGÜN TAKAN 

 

Günümüzde, toplumsal kurum ve değerler, insan-merkezci olmayan bir anlayışla 

yeniden düşünülmeye başlanmıştır. Bunun nedeni, kısa bir süre önce hayal dahi edilemeyen 

pek çok teknolojinin, bugün yaşamın vazgeçilmez parçaları haline gelmiş olmasıdır. Öyle 

ki, insan ve makinenin entegrasyonu, tahminlerin ötesinde bir hız ve yoğunlukla 

gerçekleşmektedir. Diğer yandan insan türünün kültürel adaptasyonu, teknolojinin hızı ile 

mukayese edilemeyecek denli yavaş gelişen bir değişim sürecidir. Ortaya çıkan -ve her 

geçen gün büyüyen- bu fark, kaçınılmaz olarak insanın kendini ve çevresini anlamlandırma 

süreçlerine sirayet etmektedir. Çalışmanın amacı, insanın teknoloji dolayımlı bir dünyada 

kendini, insan-olmayan diğerlerine (oluş biçimlerine) karşı nasıl konumlandırdığının 

izlerini sürmektir. Bilim kurgu sinemasının, insanın ileri teknolojilere yaklaşımına ve böyle 

bir kurgu içerisinde kendini nasıl konumlandırdığına dair ipuçları taşıdığı düşünülmektedir. 

Buradan hareketle çalışmada, insan türünün ileri teknoloji çağındaki pozisyonu, bilim kurgu 

sinemasında robot karakterler ile kurduğu ilişki üzerinden incelenmeye çalışılmıştır.  

Çalışmada öncelikle, teknoloji ve insan ilişkisini irdelemek adına uygun bir ortam 

sunan bilim kurgu türüne ve sinemasına değinilmiştir. Ardından, robot-yapay zekâ 

teknolojilerine ve teknoloji ile kurduğumuz ilişkiye değinilmiştir. Akabinde, insan oluş 

hakkında derinleşebilmek adına kısaca hümanizm felsefesine, hümanizm karşıtlığına ve 

posthümanizm felsefesine değinilmiştir.  

Araştırmada, tematik içerik analiz tekniği kullanılmıştır. Bu bağlamda, Braidotti’nin 

(2013) posthümanizm yaklaşımından hareketle beden ve benlik sonrası, iktidar sonrası ve 

zaman-mekân sonrası olmak üzere üç ana tema belirlenmiştir. Belirlenen temalar 

kapsamında incelenmek üzere on iki adet film seçilmiştir. Seçilen filmlerin, insan-robot 

ilişkisini teknolojinin gelişimiyle paralel bir tarihsel perspektifte yansıtmasına ve birbirinden 

farklı temalarda olmasına özen gösterilmiştir. Seçilen filmler şöyledir: Metropolis (1927), 

2001: A Space Odyssey (1968), Westworld (1973), The Terminator (1984), Total Recall 

(1990), The Matrix (1999), The Matrix Revolutions (2003), The Matrix Reloaded (2003), 

Artificial Intelligence (2001), Her (2013), Ex Machina (2014) ve I Am Mother (2019). Son 

olarak filmler, beden ve benlik sonrası, iktidar sonrası ve zaman-mekân sonrası temaları 

kapsamında, içerik analiz tekniğiyle incelenmeye ve posthümanizm düşüncesi çerçevesinde 

yorumlanmaya çalışılmıştır. 
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OUROBOROS VE BENGİ DÖNÜŞ BAĞLAMINDA DARK 

 

DARK IN THE CONTENT OF OUROBOROS AND ETERNAL RETURN 

 

Gülnur Betül TEPE1 

Hakkı Mert KARCI2 

 
Bu makalenin amacı Dark dizisini Nietzsche bağlamında incelemektir.  Makale boyunca 

Dark’tan alınacak nüanslarla Nietzsche’nin bengi dönüş kavramı sunulacaktır. Farklı görüşlere 

göre, Nietzsche dönemlerine ayrılamayan ve diğer filozoflara göre sistemsizdir. Diğer bir görüşe 

göre ise, Nietzsche; kendine özgü sistemi olan bir filozof olarak değerlendirilirken, bazen de 

anti-filozof olarak ele alınmaktadır. Belirli bir metodunun olmadığı söylencelerinin aksine 

Nietzsche, Descartes’ın sepetteki elmaları sağlıklı ve çürük olarak ayırmasına benzer bir tarzla 

kalıplaşmış yargıların -pek çoğu sanrılardan ibaret olan değerlerin- tekrar değerlendirilmesini, 

felsefesi için ön koşul olarak sunmaktadır. Tüm değerlerin tekrar değerlendirilmesini yapabilen 

kişi üstinsandır. Üstinsan tüm sanrıların sanrı olduğunu, bir düş olduğunu fark ederek, onları bir 

çekiç darbesiyle yıkacak ve yerine yenilerinin konulmasını talep edecektir. Ancak bu eskinin 

yerine yeniyi getirme eylemi bir sarsılmaz bir yargı oluşturmaktan çok bir süreç olarak 

değerlendirilenlerin de tekrar değerlendirilmesi gerekliliğini öne sürmektedir. Nietzsche’nin 

sisteminde bugüne dek en çok tanrının ölümü, üstinsan, nihilizm gibi konular işlenmiştir. Ancak 

her bir konunun bağlanacağı açıkça görüldüğü üzere “bengi dönüşe” yeterli derecede yer 

verilmemiştir.  

Bengi dönüş fikrine göre; geçmiş, şimdi ve gelecek; her biri aynı zamanda yaşanmaktadır 

ve yaşanmaya devam edecektir. Dolayısıyla her şey sonsuz bir süreçte ve sonsuz şekilde tekrar 

etmektedir. Bengi dönüş fikrinin temellerini mitolojide Ouroboros sembolünde bulmaktayız. 

Ouroboros kavramı Yunanca, kendi kuyruğunu yiyen anlamına gelmekte ve kuyruğunu yiyen 

yılan ya da ejderha ile sembolize edilmektedir. Kendi kuyruğunu yiyen şey eninde sonunda 

kendisini yiyip tüketmesi beklenirken, aksine bir kısırdöngüye girmekte ne bu yeme 

durumundan kurtulabilmekte ne de kendisini yiyip bitirebilmektedir. Nietzsche’nin bengi 

dönüşünde de Ouroboros’a benzer bir kısırdöngü olarak; geçmişte ve gelecekte zaman aynı 

zaman olarak, yeniden ve yeniden yaşanması biçiminde ortaya çıkmaktadır. Dark’ın kurgusu da 

bu çıkmazın üzerine kurulmuş gibi görünmektedir.  Dizide en çok vurgulanan “başlangıç sondur, 

son ise başlangıçtır” vurgusu ile döngüsel bir zaman algısı kurulmuştur. Nietzsche’nin bengi 

dönüş kavramında olduğu gibi geçmiş, gelecek ve şimdi aynı an içerisinde yaşanmaya devam 

etmektedir. Zamanda 33 yıllık döngüler arasında geçiş mümkündür. Bu döngüler arasında 

yapılan geçişlerle gelecek hakkında bilgi sahibi olmalarına karşın yaşama tutunmaktan ve umut 

etmekten vazgeçmemektedirler.  Nietzsche’ye göre de “bengi dönüş” ancak sevinçle 

karşılandığında yaşanabilir olacaktır. Tüm başımdan geçenleri yaşayan ilk ben; ben değilsem 

bundan kaygı duymak, şikâyet etmek yerine yazgımı sonsuz sevinçle karşılamalıyım diye de 

ifade edebiliriz. Böylesi bir kavrayış için uyanış gereklidir. Dark’ dizisinde ise geçmiş geleceğe, 

gelecek geçmişe ve şimdiye etki etmektedir. Yaşanmışlara, yaşanacaklara ve yaşanmakta 

olanlara karşı kaygı duygusu devam etmekte ve değiştirmek içinse mücadele edilmektedir. 

Nietzsche’ ye göre; uyan ve yazgını kabullen, Dark’ a göre ise uyan ve yaşamı en olabilir hale 

getirmek için mücadele et. 
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ÇAĞDAŞ FELSEFEDE POSTHÜMANİZM TARTIŞMALARI: NİETZSCHE, 

HEİDEGGER, ALTHUSSER, DERRİDA, FOUCAULT VE BADİOU 

 

POSTHUMANISM DEBATES IN CONTEMPORARY PHILOSOPHY: 

NIETZSCHE, HEIDEGGER, ALTHUSSER, DERRIDA, FOUCAULT AND 

BADIOU 

 

Emine AYDOĞAN 

 

Hümanizm ve post-hümanizm arasındaki çatışmanın 20. yüzyıla damgasını vuran 

temel problemlerden biri olduğu söylenebilir. 20.yüzyılın önemli isimleri hümanizmanın 

insanının öldüğünü ya da ayakta kalamadığını iddia ederler. Başka bir deyişle çağdaş 

felsefede modern felsefedeki hümanist yaklaşıma karşıt olarak “modern felsefeyi 

‘antropolojik uykusundan’ uyandırmaya yönelik ‘post-hümanist’ girişimler” söz konusudur 

(Backman, 2018, s. 21). Kısmen Nietzsche’nin ‘değerlerin yeniden değerlendirilmesi’ne 

yaptığı çağrıdan, kısmen de II. Dünya Savaşı’nın siyasi mücadelelerinden ilham alan bazı 

20. yüzyıl düşünürleri ‘insanlık’ın salt önceden var olan bir dizi özneye tatbik edilebilen bir 

kategori olmadığı konusunda ısrar ettiler. Bunun yerine, bu ‘insanlık’ kategorisinin modern 

Batılı öznenin temelde insandışı ‘ötekiler’ olarak düşünülenlerin bir reddiyesi üzerinden 

kendini teşekkül ettirme şeklini temsil ettiğini ileri sürdüler (Alessandrini, 2016, s. 35). O 

halde bugün hümanizm zordadır ve bu hümanizmin krizi ile “Tanrı’nın ölümü” arasında bir 

bağ söz konusudur. Bu noktada posthümanist hareketin ilk adımını “Tanrı’nın ölümü” ilanı 

ile bir anlamda insanın ölümünü de ilan etmiş olan Nietzsche’nin attığı ve bu bağlamda ilk 

posthümanist olduğu söylenebilir (Vattimo, 1999, ss. 85-86). “Hegelci idealizm, Marksizm 

ve Freudcu psikanaliz” özneyi mevcut ayrıcalıklı konumundan uzaklaştırsalar da 

hümanizmden tamamen koptukları söylenemez. Bu dönemdeki teorik yaklaşımlardan her 

biri, özne için sınırlanmış ya da koşullu bir rolü muhafaza ettiği için hümanist kabullerin 

belirlediği bir zemin üzerinde bulunmayı sürdürdüğü söylenebilir (West, 2013, s. 259). 

Sonrasında Nietzscheci bu adımı ileri taşımaya yönelik birçok teşebbüsten bahsedilebilir. 

Bu teşebbüslerin sahipleri olarak birçok isimden bahsedilebilmesine rağmen Nietzsche, 

Heidegger, Althusser, Derrida, Foucault, Deleuze ve Badiou bu noktada bizim başvuru 

noktalarımız olarak öne çıkar. Heidegger mevzuyu özneden varlığa çekerek, Althusser 

hümanizmi ideolojik bir kavram olarak ele alarak, Derrida hümanizme karşı 

kararverilemezlik yoluyla, Foucault kayıp öznenin boşluğuna dikkat çekerek ve son olarak 

Badiou özneyi tamamen terk etmemesine rağmen hümanizmin evrensel insan öznesine ve 

insanı hayvan gövdesine indirgeyen yaklaşımına karşı çıkarak posthümanist bir noktada bir 

araya gelirler. Bu çalışmada Posthümanizm, kendisi için başvuru noktaları olarak 

gördüğümüz bu isimlerden hareketle ele alınmaya çalışılacaktır. 

 

Anahtar sözcükler/Keywords: Posthümanizm, hümanizm, özne, insan, Nietzsche, 

Heidegger, Althusser, Derrida, Foucault ve Badiou 

  

 
 Arş. Gör. Dr., Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, e.aydogan@atauni.edu.tr 

23



Kaynakça/References 

 
Alessandrini, A. C. (2016). Hümanizm ve ötekileri. Sabah Ülkesi, 46. 34-37. 

Backman, J. (2018). Spekülatif materyalizmde hümanizm ve post-hümanizm. Sabah Ülkesi. Sayı 

57/10. 20-25. 

Vattimo, G. (1991). Modernliğin sonu (Çev. Şahabettin Yalçın). İstanbul: İz Yayıncılık. 

West, D. (2013). Kıta Avrupası felsefesine giriş: Rousseau, Kant ve Hegel’den Foucault ve 

Derrida’ya (Çev.: Ahmet Cevizci). İstanbul: Paradigma Yayınları. 

24



YOKOLUŞTAN POSTİNSANLIĞA: 

NICK BOSTROM’UN İNSANLIĞIN GELECEĞİNE DAİR DÖRT SENARYOSU 

 

FROM EXTINCTION TO POSTHUMANITY: 

NICK BOSTROM’S FOUR SCENARIOS FOR THE FUTURE OF HUMANITY 

 

Mustafa KOÇ1 

 

İnsanlığın geleceğine dair oluşturulan öngörü ve spekülasyonlar sınırlı bireysel veya 

toplumsal yaşam sürelerini aşan uzak erimli düşünceler olarak görünseler de, bireysel ve 

kolektif bağlamlarda bu yaklaşımlar, yaşamın sürekliliğinin ve insan soyunun devamlılığının 

sağlanmasına dair henüz bugünden vermemiz gereken çoğu kararda ve eylemsel 

tercihlerimizde belirleyici olmaktadırlar. Söz konusu öngörüler ve spekülatif yaklaşımlar 

iyimser veya kötümser ölçeklerde bilimsel temelde oluşturulabildiği gibi, beklenti, inanç, 

dünya görüşü veya ideolojik bakış açıları üzerinden de çok çeşitlilik göstermektedirler. 

Oxford Üniversitesi İnsanlık Geleceği Enstitüsü yöneticisi, transhümanist bilim insanı Nick 

Bostrom’un da bu tartışma alanına dair özgün kuramsal yaklaşımı son derece dikkat çekici 

olup, realist bir gelecek düşüncesinin inşa edilmesi doğrultusunda kayda değer katkılar 

sunmaktadır.  

Bostrom, insanlığın geleceğine ilişkin olası dört temel senaryo belirlemektedir. 

Bunlar; (1) Yokoluş (extinction), (2) Yinelenen çöküş (recurrent collapse), (3) Yatay/düz 

seyir (plateau) ve (4) Postinsanlık  (posthumanity) olasılıklarıdır.  

Bu dört senaryo, gelişimi ve evrimi süren insanlığın küresel boyutta iklim 

değişikliğinin yıkıcı sonuçlarından ekonomik kalkınma sorununa, biyoçeşitliliğin ve doğal 

kaynakların korunmasından küresel nüfus artışı ve açlık problemine kadar birçok alanda 

uzun erimli, sürdürülebilir politikaların oluşturulup oluşturulamayacağı ile de dolaysız 

ilişkili olarak, insanlık problemlerine daha yakından bakabilmemiz adına, geleceğe yönelik 

realist bakış açıları üretme çabalarının bir yansıması olarak kurgulanır. Bu olasılıklardan 

hangisinin gerçekliğe dönüşeceği, öncelikle, insanlığın gelişen bilim ve teknolojiyi hangi 

amaçlarla, ne gibi doğrultularda kullanacağıyla yakından ilişkilidir:  

Yokoluş; bir uygarlık çöküşü (collaps) olgusundan nitelikçe kökten farklı olarak, 

geri dönüşü olmayan, varoluşsal bir faciayı (catastrophe) ifade eder. Bostrom’a göre 

yokoluş, dünya dışı yaşamsal faktörler tarafından değil, bizzat insanlığın kendi eliyle yol 

açabileceği bir sonuç olarak değerlendirilmekte ve bu, biyoteknoloji, nanoteknoloji 

alanlarındaki ilerleme veya süper zekâ üretiminin yıkıcı doğrultuda kullanılmasıyla, artık 

kökeninde homo sapiens bağı kalmamış bambaşka tür(ler)e dönüşmek suretiyle 

gerçekleşebileceği gibi, mevcut insanlığın ardında, kendisini takip eden herhangi bir nesil 

bırakmaksızın yok olması anlamına da gelebilecektir. Yinelenen (döngüsel) çöküş; 

insanlığın günümüz itibarıyla ulaşmış olduğu gelişim aşamasından köklü bir geriye düşüşle, 

öninsanlık dönemine geri gidiş anlamına gelebileceği gibi, mevcut aşamada kalmak suretiyle 

süreğen dalgalanma biçimde, döngüsel bir çöküş biçiminde de yaşanabilir. Yatay/düz seyir; 

her ne kadar mevcut gelişmişlik seviyesinde takılı kalmış bir seyri ifade etse de, teknolojik 

gelişim seviyemiz açısından düşük bir olasılık değeri taşır. Tüm bu üç olasılık karşısında, 

Ray Kurzweil’ın savunusunu yaptığı ancak Bostrom tarafından eleştirel olarak irdelenen 

“tekillik” senaryosunun da dâhil olduğu postinsanlık senaryosu bulunur.   
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Bu bildiride, Bostrom’un “The Future of Humanity” başlıklı makalesinden hareketle, 

insanlığın geleceğine ilişkin oluşturduğu senaryolara yaklaşımı ve bunların analizi ele 

alınarak, postinsanlık olasılığının diğerleri karşısında neden daha güçlü bir olasılık olarak 

görüldüğüne açıklık getirilmektedir.  
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İNSAN-MERKEZCİLİK SONRASI OLARAK YENİ TOPLUMSAL 

HAREKETLERE BAKIŞ 

 

OVERVIEW OF NEW SOCIAL MOVEMENTS AS POST HUMAN-

CENTRALIZATION 

 

Emre ÖZCAN1 

 

Yeni toplumsal hareketler literatürü altında 21. yüzyılın toplumsal hareketlerini 

tanımlayan geniş bir kavram setiyle karşılaşılmaktadır. Bu kavram seti, günümüz toplumsal 

hareketlerini bir yanda kimlik politikaları ve çoğulculuk tartışmalarından destekle kuran 

“kopuş teorileri”, diğer yandaysa Modernist Marksizmin argümanlarından hareketle eski-

yeni şeklindeki ayrımı yerinden eden “süreklilik teorileri” üzerinden dağılmaktadır. Böylesi 

bir dağılım her halükarda toplumsal hareketleri öznellik üretimleri ekseninde değil, bölüşüm 

içeren bir dağılım olarak çalıştırılan halk, ulus, sınıf, gençlik gibi kategoriler dolayımından 

okumaktadır. Oysaki bu toplumsal hareketlerin özgünlüğünü anlamak, birey öncesi 

tekillikler ve kişisel olmayan bireyleşmeler içinden yeni öznellik üretimlerini 

serimleyebilmekle mümkündür. Bu kavrayışın en önemli tezahürü ise insan-merkezci 

yaklaşımların sonunda olduğumuzun tespitidir, yani insan-merkezcilik sonrası olarak yeni 

bir politik ontolojiyi devreye sokmaktır ki, bu asla bir distopya şeklinde değil, bizatihi 

“şimdinin ontolojisi” olarak hayat bulmaktadır. En net ifadeyle öznelliklerin virtüelliğini 

edimselleştirebileceği ortak olan üzerine kurulu etik-politik sahaya ilişkindir. 

İnsan-merkezci bakış açısının yaratacağı temel handikap, öznellik üretimlerini 

imtiyazlı kılınan salt insan ölçeğinde ve onu da toplumla ilişkisi dahilinde değerlendirmektir. 

Oysaki özne-nesne, doğa-kültür, birey-toplum gibi dikotomilerden arınıp öznellik 

üretimlerini, makineselliğe taşıyarak maddi, gayri-maddi, semiyotik vb. unsurlara içkin kılıp 

ele almak durumundayız. İnsan sonrası söylemin odağında, öznellik kavramını belirli bir 

özcü insan modelinden çıkartarak insanları, hayvanları, canlı ya da cansız cisimleri 

kapsayacak şekilde genişletilmesi mevcuttur (insan ve insan olmayan asamblajlar tarafından 

üretilmesi olarak). Bu tam da insan kategorisini tanımlarken kullanılan referans noktalarını 

(örtük ve nesnel varsayımları, imgeleri, temsilleri) sorgulamaya açmak anlamına geldiği gibi 

özne kavramından arınmış bir öznellik üretimine temas etmek ve bu öznelliği oldukça 

karışık ve çok-katmanlı yapısı içinde kavramak da demektir. Son kertede yeni toplumsal 

hareketleri, ancak ve ancak insan-sonrası söylemi böylesi bir zeminde anladığımızda analiz 

edebiliriz. 

Tüm bunlardan hareketle bu çalışma, yeni toplumsal hareketlere normatif 

bağlamlarda bakmayı reddederek bu hareketleri, kartografik bir okumaya tabi tutulan insan-

merkezcilik sonrası oluşan alternatif öznellik üretimleri üzerinden çözümlemeyi 

hedeflemektedir. 
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SPİNOZA’DAN MONTESQUİEU’YA MODERNİTEDE HUKUKUN DÖNÜŞÜMÜ 

 

THE TRANSFORMATION OF LAW IN THE MODERN ERA FROM SPINOZA 

TO MONTESQUIEU 

 

Ceren ÖZTÜRK1 

 

Modernite kavramı, geçmişten sıyrılmayı, daima yeniye doğru adım atmayı ve 

bugüne uygun olanı belirlemeyi ifade eder. Bu kavramın anlamı, dünyanın farklı bir gözle 

okunması, anlamlandırılması ve yorumlanması ile genişlemiştir. Sürecin gelişiminde ise 

değişen bilim anlayışı büyük bir rol oynamıştır. Modern bilim veya matematiksel doğa bilimi 

olarak adlandırılan bu bilim anlayışının gelişmesinde, Descartes, Galileo ve Newton’u 

zikretmek gerekir. Descartes’in etkisi ile modern bilim, Galileo ve ardılları tarafından, 

hakikatin matematiksel yasalarla ifade edilebileceği bir araç olarak kabul edilmiştir. Bu 

süreçte en önemli rolü, Newton’un bilim ve yöntem anlayışı, klasik fiziğin temel yasalarını 

ortaya koyması oynamıştır. Gelişen bilim anlayışı ile insan zihninin evrene değil, evrenin 

insan zihnine bağlı olduğu görüşü kuvvetlenmiştir. Modernitenin başlangıçları olarak da 

adlandırılan bu süreç, sadece bilimle sınırlı kalmamış, insan zihninin doğrulara ulaşabileceği 

düşüncesi her alana sirayet etmiştir. 

İnsanın ve toplumsal yaşamın algılanışına da yansıyan bu anlayış farklılaşması, 

hukuk ve hukuk kurallarının kaynağı, oluşumu ve geçerliliği hususunda da dönüşüme neden 

olmuştur. Bu dönemde Spinoza ve Montesquieu, hukuk anlayışındaki dönüşümü anlamada 

anahtar role sahiptir.  

Spinoza’nın modernite içindeki yeri, bir zihin inşası olan geometriyi öne çıkarması 

ve metafizik başta olmak üzere sisteminin her alanında akıldan hareket etmesidir. Bu 

bağlamda Spinoza’ya göre, insan, aklın kurallarına göre oluşturulmuş beşeri hukukun hâkim 

olduğu, sözleşme ile bir araya gelmiş insanlardan oluşan bir toplumda yaşamalıdır. Çünkü 

her insan, doğal hakkına böyle bir toplumda yaşamakla sahip olabilir. Spinoza için doğal 

hukuk, yaşama ve faydalı olana ulaşma hakkıdır. Bu hakka ulaşabilmek için akıl, insanı 

duyguların hâkimiyetinden kurtarır, kendi hayatında faydalı olana ulaşabilmesi için diğer 

insanların hayatlarını korumaya yöneltir. Bu amaçla oluşturulan beşeri hukuk, aklın 

ilkelerine göre belirlenmiş kurallar bütünüdür. Spinoza’nın hukuk ve hukukun kaynağına 

yönelik bu düşüncesi, pozitif hukuk anlayışının temellerini oluşturur. Ona göre, kanunları 

Tanrı veya din gibi herhangi bir unsura bağlı olmadan, insan aklının hazinesinden 

çıkarmamız mümkündür. Bu durum hukuk kurallarının evrensel olma niteliğini de ifade 

eder.  

Aydınlanma döneminin ilk düşünürlerinden olan Montesquieu, hukuk kurallarının 

evrenselliğini kabul etmez ve olması gereken kuralları belirlemede Spinoza’dan farklı bir 

yöntem izler. Yönteminin temel taşlarını, olgular, gözlem ve deneyim oluşturmaktadır. O, 

hukuki olguları, doğa bilimleri gibi gözlemlemiş, olguların varoluşunu deneyim üzerinden 

açıklamıştır. Deneyimin oluşmasında yaşanan toplum ve çevrenin rolüne değinmiş, hukukun 

öznelliğini savunmuştur. Nitekim ona göre, akıl aracılığıyla en mükemmel kanunlar elde 

edilse de, koşullar göz önünde bulundurulmadığı sürece aklın kurallarının bir toplumu 

istenen biçime sokması mümkün değildir. Bu biçimi sağlamada yetersiz kalacak olan bir 

diğer unsur ise toplum sözleşmeleridir. Toplumların oluşması, insanlar arasında imzalanan 

sözleşmelerle değil, toplumsallaşma içgüdüsü ile mümkün olur. Bu içgüdü anlayışı ile 
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Montesquieu, doğal hukuk teorisine karşı çıkmıştır. İnsanlar toplum oluşturamıyorsa, bunun 

nedenini doğal hukukla ve sözleşmelerle temellendirmek yerine araştırmak ve açıklamak 

gerekir. Ancak Montesquieu, kanunların oluşturulmasından önce, insanların bilme, barış, 

yaşama gibi doğal haklara sahip olduğunu söyleyerek, doğal hukuk teorisinden köklü bir 

şekilde ayrılamamıştır.   

Görüldüğü gibi Spinoza akıl aracılığıyla ideal toplumun özünü inceleyip soyut bir 

model sunarken, Montesquieu toplumsal özden değil, olgulardan hareketle, gerçek tarihe 

yönelik bir teori sunmuştur. Böylece doğal hukuk anlayışı, yerini pozitif hukuk anlayışına 

bırakmaya başlamış, hukuk kurallarının oluşumu insan zihnine ve deneyimine bağlanmıştır.  

Bu bildiride, modern dönemdeki köklü değişimler dizisinin hukuk anlayışına etkisi 

ve hukukun dönüşümü incelenecektir. Bu etki ve dönüşüm, hukuk anlayışını derinden 

etkileyen Spinoza ve Montesquieu’nün görüşleri bağlamında ele alınacak, dönüşümün seyri 

izah edilmeye çalışılacaktır. 
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SPİNOZA’NIN EREK NEDEN ELEŞTİRİSİ 

 

SPINOZA’S CRITIQUE OF FINAL CAUSES 

 

Hasan AYDIN1 

Lokman ÇİLİNGİR2 

 
Felsefe tarihinde geriye doğru gidildikçe, fiziksel açıklamalarda nedensellik düşüncesinin 

çoğu kez erekselcilikle (teleoloji) birlikte gündeme getirildiği görülür. Aslında fiziki dünya için iki 

kavramın yani nedensellik ile erekselciliğin birlikte kullanılması, bir paradoks da oluşturur; çünkü 

nedensellik, nedenin sonucu belirlediğini ileri sürerken, erekselcilik, ereğin ya da sonucun nedeni 

belirlediğini ima eder. Nedensellikle, erekselciliğin birlikte kullanımı, modern insanı bir parça 

şaşırtır; çünkü modern insan için, nedenselliğin jeosfer (cansız doğa), işlevselliğin biyosfer (canlı 

doğa), erekselliğin ise akılsal (noosfer) düzlemde gündeme geldiği söylenebilir. Ancak ilkçağ ve 

ortaçağ düşünürleri, evreni canlı, ruh sahibi ve akıllı bir varlık olarak gördükleri için, evrenin 

nedensellik ve işlevsellikle birlikte ereksel ya da teleolojik açıklanışında bir sorun görmemişlerdir. 

Doğanın ereksel açıklanışı, Anaksagoras’ın nous’una değin geriye götürülebilirse de, gerçek 

felsefi temellerini Aristoteles’in dört neden öğretisinde bulduğu söylenebilir. Aristoteles’in, şeylerin 

formları ile işlevleri ve erekleri arasında koparılmaz bir bağ kurduğunu biliyoruz. Onun sisteminde 

şeyler madde ve form bileşiminden meydana geldikleri için her şeyde erek söz konusudur. Doğada 

boşuna olan hiçbir şey yoktur. İşte bu bakış açısı, ortaçağda yaratıcı ve tasarımcı Tanrı anlayışına 

bağlı olarak kısmi revizyonlarla hem Hıristiyan hem Yahudi hem de Müslüman kültür çevrelerinde 

yetişen filozoflarda varlığını sürdürmüştür. Erekselciliğin, Epiküros ve Lukretius gibi kimi antik 

eleştirmenlerini bir kenara koyarsak, eleştirilerin gerçek temelini Rönesans sonrası gelişen bilimsel 

ve felsefi yaklaşımda bulduğunu itiraf etmek gerekir. Rönesans döneminde ortaya çıkmaya başlayan 

canlılıktan ve akılsallıktan yoksun mekanik evren anlayışı, Galileo, Newton, Descartes gibi bilim ve 

felsefecilerin etkisiyle hareketin tek türe indirgenmesine yol açmış, doğadaki şeylerin 

açıklanmasında daha çok dışsal ilkeleri ön plana çıkarmaya başlamıştır. Bu gelişim, gitgide 

erekselcilik düşüncesinin gerilemesine ve fiziki dünyanın ereksel açıklamasının gereksiz 

görülmesine yol açmıştır. Nitekim F. Bacon’ın erek nedeni bakire bir kadına benzeterek kısır 

saydığını, R. Descartes’in mekanik fiziğinden onu dışladığını, T. Hobbes’un ise mekanik evren ve 

nominalist bilgi anlayışına koşut bir biçimde erekselciliğin ödünsüz bir eleştirmeni olduğunu 

biliyoruz. G. W. Leibniz, ilkeye yönelik eleştirilerin bilincinde olarak, şeylerin niçin oldukları şekilde 

varoldukları sorusuyla ereksel açıklamayı yeniden canlandırmaya, insan bilgisindeki boşluklardan 

yola çıkarak ona yeniden hayat vermeye çalışır. Zira Leibniz’e göre teleolojiyi ya da erek nedeni 

yadsımak, Tanrı’yı ve dini yadsımak anlamına geliyor. Batı kültüründe mekanik evren tasarımına 

koşut bir biçimde bu tartışmaların yapıldığı bir dönemde, B. Spinoza’nın Tanrı’yı merkeze 

oturtmakla birlikte, teleolojik yaklaşıma ve ereksel açıklamalara en köklü eleştiriyi yönelttiğine, 

deyiş yerindeyse altın vuruşu yaptığına tanık oluyoruz.  

İşte bu bildiri, Spinoza’nın causa sui olarak Tanrı’yı olurlamasına karşın, erek nedeni ve 

teleolojik açıklamaları neden yadsıdığını; yadsımasını hangi gerekçelere dayandırdığını ortaya 

koymayı hedeflemektedir. Bildiri içinde, Spinoza’nın geleneksel insanbiçimci (antropomorfist) 

Tanrı tasarımına yönelttiği eleştiriler ile ileri sürdüğü determinist evren tasavvurunun erek neden 

eleştirisini nasıl belirlediği de gösterilmeye çalışılacaktır. 
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SPINOZA’NIN DUYGUSAL TAKLİT DÜŞÜNCESİ İLE HUME’UN SEMPATİ 

TEORİSİNE BİR GİRİŞ DENEMESİ 

 

AN INTRODUCTION ESSAY TO HUME’S THE THEORY OF SYMPATHY 

WITH SPINOZA’S THOUGHT OF THE IMITATION OF AFFECTS 

 

Kubilay SAYGILI1 

 

Bu bildirinin amacı mekanik doğa tasarımıyla şekillenen insan doğasına ilişkin geniş 

çapta belirlemelere yön veren ve toplumsal birlikteliğin sağlanmasında eylemsel ortaklığa 

dikkat çeken Spinoza ve Hume’un ampirik temelli ilkelerindeki benzerliği ortaya koymaktır. 

Modern dönemin önde gelen isimlerinden Spinoza’nın rasyonalist kimliğine gölge 

düşürmeyen insan merkezli ampirik açıklamaları, muhtemelen sonraki yüzyılın deneyci 

geleneğinin son temsilcilerinden Hume’un ilgisini çekmeyi başarmış olacak ki, Spinozacı 

tutku- akıl gerilimine ilişkin öneriyi olduğu gibi benimseyecek hatta Spinoza’nın da bir tutku 

teorisyeni olarak addedilmesinin önünü açacaktır. 

Bu anlamda Spinoza ve Hume’un felsefi sistemlerinin tamamlayıcı bir parçasını 

oluşturan tutkular teorisinin merkezinde yer alan “duygusal taklit” ve “sempati” ilkelerini 

referans alarak, insan ve onun toplumsal yaşamına ilişkin bir doğaüstü anlatıya ya da bir 

takım metafizik gerekçelendirmelere başvurmaksızın insan mekanizmasının dünyevi 

terimlerle (doğal eğilim, içsel güç unsuru vs.) anlaşılması sağlanabilir. Ayrıca bayağı 

anlamda her iki düşünürün tutkuları yalnızca gelişigüzel bir biçimde incelediğini ya da 

sınıflandırdığını iddia etmenin de bir adım ötesine geçilmiş olur. Böylece Spinoza ve 

Hume’un insan doğasına yönelik realist-natüralist bir yaklaşımı paylaşıyor olmaları daha da 

görünür hale gelmiş olacaktır. 

Hem Spinoza hem de Hume’un insan doğasını ortaya koyma girişimlerindeki pratik 

düşünce karakteristiği, motive edici (eyleme geçirici) tutkuların, insanların ortak 

yönelimlerine nasıl katkı sağlayacağı hususunda kendini ortaya koyar. Doğanın bir parçası 

olmak suretiyle “sınırlandırılmış” insanın toplumsal bir kimlik ile anılması, birbirlerine 

güçlü bir şekilde bağımlı insan fikrini gündeme getirmektedir. Duyguları taklit etme ve 

sempati kavrayışlarının merkezinde temellenen bu insan fikriyle Spinoza ve Hume, tutkusal 

etkileşimin aracısızlığını ve diğer insanların tutkularının kendi duygusal yaşantımız 

üzerindeki etkisini açığa çıkarmayı amaçlamaktadır. Düşünürlerden her ikisinin de üzerinde 

uzlaştığı psikolojik ve toplumsal içerikli ilkelerin (duygusal taklit ve sempati) ifade ettiği 

şey, bir kimsenin zihinsel durumuna ilişkin herhangi bir fikre sahip olan başka bir kimsenin 

bir duygu (ya da genel olarak bir zihinsel durum) ile etkilenme sürecinin özetidir. Bu sürecin 

işleyişine dâhil olan duygusal paylaşımın içeriği (duygulardan hangi farklı ya da ortak 

duyguların çıkarılabileceğine dair genel düşünce), hissedilen herhangi bir duygunun ya da 

tutkunun varlığına neden ihtiyaç duyulduğu sorusunun yanıtlanmasıyla şekillenir. 

Sempati kavrayışının geçmişine duygusal taklit argümanıyla açıklık getirmek başka 

bir deyişle sempatiye ilişkin Hume’un açıklamalarını Spinozacı bir uzantıya 

dönüştürebilmek, duygusal değişimin doğrultusunu ve faaliyet alanını gerek Spinoza 

gerekse Hume’un dış dünyada belirli bir “kolektif uyumu” tesis etmesine (duygusal yaşamın 

istikrarı ve uyumu) koşut olarak kendi ilkelerini tasarlamasından hareketle kabul 

edilebilirdir. Aslında Spinoza, Hume’un insan görüşünde sözünü ettiği mevcut insani 

eğilime (yakınlık duyduğu kimselerin duygularını ve tutkularını benimsemeye elverişli 
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olması durumunu) kendi analizinde de yer vermektedir. O ayrıca bunu yaparken tıpkı 

Hume’un yaptığı gibi bir kimsenin yalnızca kendi mutluluğunu gözettiği motivasyon 

teorisinin katı sınırlılıklarını aşmayı başarmış ve aynı zamanda duygu ve tutkulara, insanlar 

arasında işleyen karmaşık duygu veya tutku akışını yapıcı yönde düzenleyen, toplumsal 

uyuma katkı sağlayan bir işlev yüklemiştir. 

Bu bağlamda doğadaki ortak etkileşim zinciri ile kuşatılmış ve bir toplum üyesi olma 

arzusu ile donatılmış insan varlığının, farklı yüzyılların temsilciliği üstlenen isimlerce 

belirlenen ilkeler yardımıyla, etkileşim tarzlarındaki motivasyonun içeriği belirginleştirilmiş 

ve bu içeriğin politik bir soruna karşı psikolojik bir ince ayar olması sağlanmıştır. Modern 

dönem içerisinde yapıcı tutkuların tahrik edici boyutunu Hume’dan önce sezinleyen Spinoza 

duygusallığın bireyler üzerindeki etkileyici potansiyelini “sınırlandırılmış” insan egosunun 

bir adıma ötesine taşıyarak bir sonraki yüzyılda türetilen ahlak teorilerine farklı bir bakış 

açısı sunmayı başarmıştır.   
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ÖZCÜLÜK TARTIŞMALARINDA YENİ BİR YAKLAŞIM OLARAK  

İNTERNALİST ÖZCÜLÜK 

 

AS A NEW APPROACH IN ESSENTIALISM DEBATE  

INTERNALIST ESSENTIALISM 

 

Ebru GÜVEN1 

 

Bu çalışmada, özcülük tartışmaları içinde sıra dışı bir yaklaşım olarak karşımıza 

çıkan internalist özcülük ele alınıp açıklanmaya çalışılacaktır.  

Felsefenin en önemli ve en eski konularından biri öz (essence, substantiality) 

tartışmasıdır. Felsefi terminolojide öz genel olarak; varlığın aslını kuran şey; temel özellik, 

ilineksel olmayan; bir şeyi o şey yapan, bir varlığın yapısını kuran şey; bir şeyi kendisi 

yapan, ona özgül özelliklerini veren şey; nesnelerin değişmeyen ve başka nesnelerden ayırt 

edilmesini sağlayan özelliği/özellikleri vb. biçimlerde tanımlanmaktadır. Özcülük 

(essentialism) ise bilgi faaliyetinin gerçek amacının nesnelerin doğalarının veya özlerinin 

bilinmesi olduğunu kabul eden yaklaşım olarak tanımlanmaktadır. Özcülük, realiteyi belirli 

özlere indirgeyerek açıklama temeline dayalı felsefi bir görüştür. Dolayısıyla özcülük, bir 

insan doğasına da atıfta bulunarak bu doğada belli bazı özelliklerin insanı insan yapan 

özellikler olduğunu, bazı özelliklerin ise başka türlerde de bulunabilen ya da rastlantısal 

özellikler olduğunu iddia etmektedir.  

Öz kavramı ile ilgili tartışmalar felsefe tarihinde eski olmakla birlikte, özcülükle ilgili 

tartışmalar özellikle de muhalif bir biçimde yirminci yüzyılda ortaya çıkan egzistansiyalizm, 

postmodernizm, rölativizm gibi yaklaşımların getirdiği eleştirilerle başlamaktadır. Bu 

yaklaşımlar, özcülüğü, yerel olana, öteki olana, farklı olana, azınlıkta olana vb. duyarlı 

olmadığı gerekçesiyle eleştirmektedirler. Buna göre, anti özcü bu itirazların iki grupta 

toplanabileceği belirtilmektedir: i) metafizik realizme yönelik itirazlar, ii) realizmden 

bağımsız olan itirazlar.  

Metafizik realizme göre varlık, insan zihninden bağımsızdır ve belirli bazı biçimlere 

sahiptir. Bir dünya tanımı, şayet dünyanın bağımsız olarak var olan yapısıyla uyumlu ise 

doğru, değilse yanlıştır. Metafizik realizmde, kişinin, gerçeği uygun biçimde 

kavrayabileceğine olan inancı olmaksızın realizme olan inancını devam ettirmesi mümkün 

olamaz. Buna göre herhangi bir zihin bu gerçek varlık yapısını kendisinde olduğu biçimiyle 

kavrayabilir; bilgi bu kavrayışı açıklamaktır. Böyle bir görüşte, insan olmanın özü de 

herhangi bir insani yaşamsal deneyimden ve insan tarihinden bağımsız olarak, evrenin 

bağımsız yapısının bir parçası olacaktır. Doğamızda, varlığın bilgisini sağlayan 

paradigmalarımız, güncel seçimlerimizden, kişisel kavrayışlarımızdan, beklentilerimizden, 

beğenilerimizden ve korkularımızdan radikal olarak bağımsızdırlar.  

Bu realizm türüne yaygın itiraz ise bu tür metafiziksel doğrulara gerçekte 

ulaşabilmenin mümkün olmadığı yönündedir. Metafizik realizmi kabul etmek kendimizi 

kandırmak gibi bir şey olacaktır, çünkü kendimizi varlıktan tamamen soyutlayarak varlığın 

ne olduğuna dair bir şey söylemek bizim için imkânsızdır. Dolayısıyla, biz ancak 

kendimizden de unsurlar barındıran cevaplar bulmayı umut edebiliriz.  

İşte bu tartışma, internalist özcülük/içselci-içkinci özcülük (internalist essentialism) 

olarak adlandırılan yeni bir özcülük biçiminin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Amerikalı 

filozof Martha C. Nussbaum tarafından geliştirilen bu yaklaşımda, insanın tarihini ve insan 

 
1 Dr. Öğr. Üyesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, ebruguven@artvin.edu.tr 

33



zihninin aktivitelerini dışarıda bırakmadan bir insan tanımı yapmak mümkündür. Burada asıl 

önemli olan nokta, insan hakkında en derin ve en olmazsa olmaz özelliklerin ne olduğunu 

belirlerken önceden var sayılan sonsuz metafiziksel bir kurguya gerek olmadığıdır. Çünkü 

bu ancak kendimize bakmakla mümkün olabilecek bir sorgulamadır, kendimizi sorgularken 

aslında gerçekte insanlık hakkında düşünürüz ve ortak tarihimize bakarız. Bu nedenle bu 

görüş, empirik tarih üzerinde temellenen başka bir özcülük türüdür. İnsanın tarihi 

kendiliğinden insan deneyimi içinde yer alır; Nussbaum’un, yaklaşımına internalist özcülük 

adını vermesi de işte bu nedenledir. İnternalist bir özcülükte insanın tanımlanması ancak 

insanın tarihini (human history) ve insanın bilişselliğini (human cognition) analiz etmekle 

ve anlamakla mümkündür. İnsanın kendinde bir varlık olması-insan olmaklığı mutlak ve 

metafiziksel bir tözsellikte değil, tarihsel ve bilişsel bir süreçte gerçekleşmektedir. Bu ise 

insanın zaman dışı-dışsal bir varlık dünyasının parçası olmadığını insanın kendi içselliğinde-

içkinliğinde yani kendi tarihinde ve kendi bilişinde bir varlık olduğunu ifade eder.  

İnternalist özcülük en temel insani işlevlerin neliğine göre biçim almaktadır. 

Aristoteles’in insani işlev teorisi (the human function theory) burada çağdaş bir yorumla 

yeni bir görüşün geliştirilmesine katkıda bulunur. Aristoteles’in insanın işlevi teorisi, yeni 

bir özcülük anlayışı olan internalist özcülüğün geliştirilmesinde oldukça verimli bir teori 

olarak kabul edilmektedir. Aristoteles öz tartışmalarında insanın özünün ne olduğu sorusuna 

“insanın özü insanın işlevi/işlevleridir” şeklinde cevap verir. Böylece insanın özsel 

işlevlerini ve onların gelişebilirliklerini temele alan bir evrensel insan tanımı ileri sürülür. 

Fakat elbette bu anlayış, çağdaş dünyanın yeni sorularıyla birlikte bu evrensellik ve özcülük 

düşüncelerini metafiziksel bir zeminden empirik bir zemine kaydırdığı için ideallerle değil 

gerçeklikle ilişkilidir. Dolayısıyla burada tanımlanan “insan”ın, olmuş bitmiş ve 

tamamlanmış, mutlak, ideal bir çerçeve içinde düşünülmediği anlaşmalıdır. Bu insan 

kavramı tartışmaya, gelişmeye ve ilerlemeye açık bir kavramdır; çünkü “insan” gelişen ve 

değişen bir varlıktır. Nussbaum “insan”ın olanaklı bir varlık olduğunu ve “insan” 

kavrayışının değişen ama değişerek gelişen bir varlığa ve kavrayışa doğru sürekli evrildiğini 

düşünmektedir. Böyle bir yaklaşımda ise öz, kapalı değil açık bir özdür; metafiziksel değil 

empirik bir özdür; ideal değil tarihsel bir özdür. İnsan olanaklı bir varlıktır ve bu olanakları 

işlevlere dönüştürebilme ve “iyi” işlevlere dönüştürebilme özüne sahip bir varlıktır.  

Sonuç olarak denilebilir ki, internalist özcülük, özcülük tartışmaları içinde farklı bir 

konuma sahiptir. O, hem metafiziksel realizme dolayısıyla klasik özcü anlayışa, hem de anti 

özcü yaklaşımlara karşı çıkmaktadır. İnternalist özcülüğe göre, bir insan doğasından 

bahsetmek mümkündür, fakat bu insan doğası insanın kendi zihinsel ve empirik-tarihsel 

olma özelliklerini düşünerek insanın kendinden hareketle bir insan tanımı yapmaktadır. Bu 

nedenle buradaki insan tanımı insanın kendinden bağımsız, ideal bir varlık alanı olarak 

düşünülmemektedir. İnternalist özcülük aynı zamanda insanın bilişselliği, deneyimselliği, 

tarihselliği, insanın işlevi, insani gelişim gibi özelliklerle insanı belli bir tür olarak 

belirlemekle anti özcü yaklaşımların tarihsel ve varoluşçu insan anlayışlarından da farklı bir 

yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm bu kavrayışları dolayısıyla internalist özcülük 

insan kavramı üzerine yapılan tartışmalarda dikkat çekici bir yaklaşım olarak kendini 

göstermektedir.  
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STRAWSON’IN RUSSELL ELEŞTİRİSİ 

 

STRAWSON’S ATTACK ON RUSSELL’S THEORY 

 

Demet Tuğçe DUMANOĞLU1 

 

Varlık tümcelerinin doğruluk-değerinin nasıl belirlenmesi gerektiği analitik felsefe 

alanında tartışılan başat konulardan biridir. Doğruluk-değeri ataması göz önüne alındığında 

mantıkçıların doğruluk-değeri ifadesini tanımlamak üzere herhangi bir tartışmaya girmediği 

onların bu ifadeyi doğrudan doğruluk-değeri tablosu üzerinde 1 ve 0 ya da D ve Y olarak 

gösterdiklerini söyleyebiliriz. Böylelikle karşımıza ikili bir doğruluk değeri tablosu 

çıkmaktadır. Fakat varlık belirten tümcelere doğruluk-değeri atama problemi çerçevesinde 

günümüz tartışmalarını ele alırsak karşımıza “gaps and gluts” olarak ifade edilen doğruluk-

değeri boşlukları, diğer bir ifadeyle, sözü edilen önermeye herhangi bir doğruluk-değerinin 

atanamayacağını ya da birden fazla doğruluk-değeri atanabileceğini söyleyen görüşler 

çıkmaktadır (Bѐziau, 2012). Öte yandan varlık bildiren tümceler ve onların gönderimleri göz 

önüne alındığında bu tip ifadelerde bir ön-varsayım (presupposition) bulunduğu kabul 

edilmektedir. Bu konu Frege ile beraber tartışmaya açık hale gelmiştir. Özetle Frege tekil bir 

terimin kullanılmasının, belirtilen şeyin varlığını varsaydığını iddia etmektedir 

(Domaneschi, 2015). Fakat yine de ön-varsayım söz konusu olduğunda bu çalışmada 

üstünde durulacak ön-varsayım kategorisinin “varoluşsal ön-varsayım” (existential 

presupposition) olduğu belirtilmelidir. Örneğin “Nob Manchester’da yaşıyor”>>“Nob 

isminde biri vardır” örneğini ele alalım. Bu örnekte birinci cümle ikincisini varoluşsal olarak 

ön-varsaymaktadır (Seuren, 1997).  

Genel özellikleriyle yukarıda serimlemeye çalıştığımız konumuzun temelini 

gönderimsiz terimler olarak nitelendirilen ifadeler oluşturacaktır. Öncelikle Russell’ın klasik 

örneği olan “Fransa’nın şimdiki kralı keldir” (Russell, 1905) önermesi ele alınacak ve 

Russell’ın varlık bildirmeyen ifadelere doğruluk değerinin atanamayacağına yönelik Fregeci 

görüşü nasıl eleştirdiği ele alınacaktır. Russell’a göre gönderimsiz tekil terimleri içeren 

önermeler iki anlamlıdır (double-barrelled) ve bu yönlerinden ötürü farklı bir şekilde analiz 

edilmelidirler. Bu farklı analiz yöntemiyle Russell bu tarz önermelere doğru ya da yanlış 

olmak üzere bir doğruluk-değeri atayabilmektedir. Diğer taraftan Strawson, bu tarz 

önermelere doğruluk-değerinin atanamayacağını ifade ederek Frege’ci bir tavır 

sergilemektedir. Ona göre Russell’ın görüşünün problemli tarafı ön-varsayım eksikliğidir. 

Strawson’a göre Russell, belirli betimlemelerin gönderimlerine herhangi bir varlık 

atfetmeden onları varsaymaktadır. Zira Strawson’a göre ön-varsayımı mevcut olmayan bir 

özel ismi içeren bir önerme ne doğru ne de yanlış olarak yorumlanmalıdır.  

Kısaca Russell ile Strawson arasındaki temel farka değinmek gerekirse; Russell, bazı 

tekil belirli betimlemelerdeki varlık ve benzersizlik gerekliliklerinin, bu betimlemenin 

meydana geldiği yüklemle tamamen aynı statüye sahip iddialar olarak görülmesi gerektiğini 

savunmaktadır. Diğer bir ifadeyle, Russell’ın klasik örneği “Fransa’nın şimdiki kralı keldir” 

önermesinin analizi üç yan cümlecikten oluşmaktadır; varlık, benzersizlik ve yüklenme. 

Diğer taraftan Strawson, yalnızca yüklem tarafından ifade edilen önermenin bir iddia olarak 

görülmesi gerektiğini savunmaktadır. Gerçekte eğer Fransa’nın yegâne bir kralı yoksa, bu 

önermenin ifadesinin de hiçbir iddiada bulunmadığı ortadadır. Diğer bir ifadeyle böyle bir 

ifade ne doğru ne yanlıştır, dolayısıyla onun doğruluk-değeri belirlenemez. Kısacası bu 
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iddiada bir ön-varsayım hatası (presupposition failure) bulunmaktadır. Çalışmamız boyunca 

gönderimsiz terimlerin yol açtığı doğruluk-değeri belirleme güçlüğü Russell ve Strawson’ın 

görüşleri üzerinden tartışmaya açılacaktır.  
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BİR TEKNOLOJİ OLARAK YAPAY ZEKÂ VE İNSAN ZİHNİ 

 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A TECHNOLOGY AND HUMAN MIND 

 

Eda ÇOBAN KAPUOĞLU1 

 

Teknoloji günlük hayatı kolaylaştıran, insan elinden çıkan araç ve gereçlerdir. Bu 

ürünlerin insanı ve toplumu nasıl etkilediği sorusu felsefi tartışmaya konu olur. Elbette 

bilimsel gelişmenin teknolojiyle ilişkisi ve mevcut teknolojinin gelecekte doğuracağı 

sonuçlar onun farklı bir boyutu olduğunu göstermektedir. Bilimsel gelişmeler teknolojinin 

de sınırlarını genişletmektedir. Bu bağlamda teknoloji ve ona bağlı problemler muhakeme 

edilmeyi beklemektedir. Felsefenin de bu duruma kayıtsız kalması düşünülemez. Gerek 

bilim felsefesi gerekse teknolojiye felsefi yaklaşım bunun eseridir. 

Teknolojinin mekanik ve dijital olmak üzere iki farklı türünden bahsedebiliriz. 

Mekanik, fizik biliminin cisimlerin hareketlerini inceleyen alt dalıdır. Bu teknoloji özellikle 

sanayi devrimiyle birlikte ortaya çıkmıştır. Mekanik teknoloji, hayatın akışını 

kolaylaştırmak için tasarlanan her türlü mekanik sistemlerdir. Bu teknolojide makine ve 

insan arasında sabit bir ilişki vardır. Mekaniğin sınırları belirlidir, o fizik kurallarının dışına 

çıkamaz. Dijital teknoloji ise başka bir teknik çizgiyi anlatmaktadır ve 20. yüzyılın 

sonlarından itibaren insan dünyasını etkisi altına almaya başlamıştır. Dijital teknoloji, her 

türlü teknik araç, gereç veya eylemin elektromanyetik bir sisteme tabi olmasıdır. Bu 

teknolojide iş ve işlemler dijital komutlarla gerçekleştirilir.  

Dijital teknoloji karşımıza mekanik bağlantılarla değil, gerçekleştirdiği işlevlerle 

birlikte çıkar. Bu işlevlerin bir kısmı adeta insan zihninin çalışmasına benzer. Dijital 

teknolojinin bu yönde gelişmesi insan zihninin bir benzerinin yapılıp yapılamayacağı 

sorusunun sorulmasına neden olmuş, sonunda yapay bir zihnin yapılabileceği kabul 

edilmiştir. İşte yapay zekâ dediğimiz, dijital teknolojiye dayalı olgu böylece ortaya çıkmıştır. 

Yapay zekâ ilk bakışta teknik bir olgudur. Ancak insan zihniyle olan benzerliği onu mekanik 

olgulardan ayırmakta, bu yönüyle de felsefeyi yakından ilgilendirmektedir. Onu anlamak ve 

felsefi bir perspektiften ele almak gerekir. Yapay zekânın neliği, niteliği, yeri ve gelecekteki 

muhtemel durumu üzerinde tartışılmalıdır. Elbette onun zihinle bağlantısını, dolayısıyla 

zihin felsefesi açısından ne ifade ettiğini de incelemek lazımdır. 

Zihin felsefesi insan zihnini inceler ve onun doğasını açıklamaya çalışır. Bilinçliliğin 

ne demek olduğu, bilinçli varlık kavramı, bilinç ve zihin ilişkisi gibi konular onun 

problemleri arasındadır. Dolayısıyla amacı, zihin ile ilgili her türlü problemi çözümlemektir. 

İnsan da sadece fiziksel olmanın ötesindedir; o daha ziyade zihinsel bir varlık olarak kendini 

gösterir. Bu manada insan düşünen, muhakeme edebilen, karşısındaki olguyu veya durumu 

kavrayıp algılayabilen bir düşünce varlığıdır. Üstelik bütün bu düşünsel faaliyetlerini bir 

başkasına aktarır, yani insan, ötekiyle iletişim ve etkileşim içindedir. Kurduğu bu iletişim 

sayesinde kendi zihni ile dış dünya arasındaki sınırı ortadan kaldırmaktadır. Dijital 

teknolojinin gelişim düzeyinde yapay zekânın karşımıza çıkan görünümlerinin (tıpta 

kullanılan öğrenen makineler, bazı telefonlardaki asistan uygulamaları, kendisiyle diyalog 

ve iletişim kurulabilen robotlar, bazı arama motorlarındaki sesli uygulamalar), insan zihninin 

bu işlevleriyle aynı olduğu dikkati çekmektedir. O da tıpkı bir insan gibi düşünüp 

konuşmakta, muhakeme yapabilmekte ve kendisine yöneltilen sorulara cevap 
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verebilmektedir. En azından görünüm böyledir. Dolayısıyla biri teknolojinin eseri olan, 

diğeri insan varlığının bizatihi kendini oluşturan iki benzer unsurla karşı karşıyayız.  

Bu bildirinin amacı, yapay zekâyı insan zihniyle karşılaştırmak, benzerliklerini, 

farklılıklarını ortaya koymak ve zihin kavramının içeriğini buradan hareketle de 

soruşturmaktır. Bu bağlamda genel olarak teknolojinin, özel olarak dijital teknolojinin 

doğası, birincil mekanik teknoloji ve dijital teknoloji ile ilişkisi, dijital teknolojinin insani 

varoluştaki rolü ve bu varoluş üzerindeki etkisi ele alınacaktır. Zihin kavramının düalist 

yorumu ile işleyen bir zihin gibi işlev sergileyen yapay zekânın varoluşsal karakteri de 

karşılaştırılacaktır. 
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İLETİŞİM KURAMLARINDA TEKNOLOJİK DETERMİNİZM TARTIŞMASI VE 

MARSHALL MCLUHAN’IN KURAMI ÜZERİNE EPİSTEMOLOJİK BİR ARKA 

PLAN OKUMASI 

 

TECHNOLOGICAL DETERMINISM DISCUSSION IN COMMUNICATION 

THEORIES AND READING AN EPISTEMOLOGICAL BACKGROUND ON THE 

THEORY OF MARSHALL MCLUHAN 

 

Ali KARAKAYA1 

 

Teknolojik determinizm, esas olarak teknolojik gelişmelerin tarihsel ve toplumsal 

ilerlemeye yön verdiği fikrine dayanır. Buna göre, insani yaşam dünyasının aldığı biçim ve 

kazandığı içerikten, tarihsel gelişimin izlediği yöne kadar tarihsel-toplumsal süreçlerin 

tekniğin kendine özgü ve özerk gelişim aşamalarına tabi olarak biçimlendiği görüşü 

hakimdir. Bu düşüncenin özellikle iletişim kuramları ve iletişim teknolojileri bağlamında 

etkili olmuş önemli savunucularından biri olan Marshall McLuhan, bu önemini ‘Araç, 

mesajdır’ şeklindeki güçlü önermesine borçludur. McLuhan, Mechanical Bride, Gutenberg 

Galaxy ve Understanding Media eserlerinde sıkça iletişim araçları-toplum ilişkisi üzerine 

konuşur ve gayet önemli, ciddi argümanlar temelinde hem insan hem de toplum üzerine 

belirlenimler sunmuştur. Diğer yandan McLuhan gelişen iletişim teknolojilerinin insani 

yaşam dünyasının seyrinde yaratacağını öngördüğü etki ve sonuçları birer ahlaki/politik 

ideal biçiminde aktarma kaygısı ağır bastığından, analitik incelemeler yerine retorik ilke ve 

perspektifler sunmayı daha çok kullanmıştır. Tam da bu ilke ve perspektifler üzerinden de 

teknolojinin, toplum ve insan üzerindeki etkilerini belirleyici etkiler olarak incelemek 

gerektiğine dair önemli bir düşünce hattının yönlendiricisi olmuştur. 

Sunumum, iletişim kuramlarında oldukça önemli bir yer tutmuş olan teknolojik 

determinizm yaklaşımına dair genel tartışmalara odaklanacaktır. Teknolojik determinizme 

yönelik olumlayıcı veya eleştirel farklı hatların birbirlerine karşı yönelttikleri ana 

argümanlar açımlanacak ve daha sonra bu argümanların bugünkü teknoloji tartışmalarında 

da karşılaşılan etkileri serimlenecektir. Buradaki ana dert, teknoloji ve toplum ilişkisine dair 

farklı bakışlarda teknoloji ve toplum anlayışına yönelik ana belirlenimleri ortaya koymaktır 

ki, böylelikle argümanlardan öte bu belirlenimlerin tartışmaya açılıp buna göre teknolojinin 

tarihsel-toplumsal belirleyiciliğine dair okumaların yapılması gerektiği vurgulanacaktır. 

Ayrıca determinist niteliğe dair tartışmalar, teknolojinin bugünkü gelişim hız ve gücüne dair 

araştırmalarda da önemli yer tutmaktadır; bunlara işaret etmek ve bunların olası etkileri 

üzerine konuşmak da metnin bir diğer amacıdır. 

 İkinci aşamada ise McLuhan’ın konumlandığı hattın ve ortaya koyduğu 

argümanların, tarihsel izleğe dayalı epistemolojik analizi esas alınacaktır. Zira açıktır ki, 

tekniğe dair belirlenimci bakış açısının kendisi gelişigüzel bir kabulün ürünü olmaktan 

ziyade önemli epistemolojik kabullerin desteklediği içeriklerin ürünüdür. McLuhan söz 

konusu olduğunda, bu epistemolojik içerikler hayli önem kazanmaktadır. Zira o, yalnızca 

teknikleri veya teknolojik ilerlemenin kendisini güzellemek üzerine konuşmaz. Aslında 

üslup ve vurguları yüzünden genellikle böylesi bir yüzeysellikle suçlanır ancak 

metinlerindeki analiz ve öngörüleri daha bilimsel-politik kabullerce temellendirilir ki, bu 

nedenle hala alttan alta teknolojinin gücüne yapılan vurgularda onun kabul ve öngörüleri 

kendini hissettirir. Buradaki ana dert de felsefe eğitimi almış olan ve eserlerinde de çokça 
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felsefi argümanlara yaslanan McLuhan’ın, iletişim kuramlarında teknik ve toplum ilişkisine 

dair bakış açısının, hangi epistemolojik yaklaşım ve hangi siyasal-politik ardalana sahip 

olarak geliştiği olacaktır. Böylelikle bir dönem sesi çok duyulmuş bir kuramcıdan daha çok, 

bilimsel ve toplumsal perspektifi önemli epistemolojik temellerden beslenen ve teknolojik 

gelişmeler ile insani yaşam ilişkisi açısından ciddi pratik desteğe sahip bir düşüncenin 

önemli bir savunucusu olarak okunmayı haketmektedir. Sunum, bu dertleri aktarıp, 

çoğunlukla önemi gözardı edilmiş bir düşünce hattına ve onun önemli bir düşünürüne dair 

tartışmaları yeniden çerçevelemek gerektiğine dair vurgusunu aktarabilmeyi ise ana kaygısı 

saymaktadır. 
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İLK ULUSLARARASI BİLİMSEL ÇALIŞMA: VENÜS GEÇİŞİ 

 

FIRST INTERNATIONAL SCIENTIFIC STUDY: THE TRANSİT OF VENUS 

 

Hakan IŞIK1 

 
 Bilimsel çalışmalar ardındaki asıl güç uluslar, üniversiteler ve bilim insanları arasındaki 

işbirliğidir. Bu güç günümüzde inanılmaz ölçeklere ulaşmıştır. Örneğin, 2016 yılında LIGO’ da kütle 

çekimsel dalgaların deneysel olarak ilk kez tespit edildiğini ilan eden makalenin yazar listesinde 

1004 isim yer alıyordu. Son olarak Tanrı parçacığın keşfedildiği ve maddenin temel yapı taşlarını 

araştıran Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinde verileri incelemeden sorumlu 17 500 araştırmacı 

yer alıyordu. Yirmi birinci yüzyılda geldiğimiz bu noktanın başlangıcı olan ilk uluslararası bilimsel 

çalışmanın tanıtılması ve bu türde çalışmaların özelliklerinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. 

 Venüs geçişi (the transit of venus) ilk uluslararası bilimsel çalışmadır.  Venüs geçişi güneş 

merkezli modelin olası bir sonucudur. Alman astronom Kepler’ in 1627 yılında Rudolph cetvellerini 

yayınlamasıyla Venüs gezegeninin Güneş diski önünden geçişi hesaplanabilir oldu. Venüs'ün geçişi 

sadece 8 yıl aralı çiftler şeklinde olmaktadır, bu çiftlerin gerçekleşmesi ardışık olarak 121.5 yıl ve 

105.5 yıl da tekrar eder.  1631 ve 1639 geçişleri güneş merkezli evren modelinin seyirlik bir ispatıdır.  

1687 yılında Newton’un Evrensel Kütle Çekim Yasasını keşfetmesiyle gezegen geçişi bilim insanları 

için yeni bir anlam kazandı. Kütle çekim yasasının güneş sistemi ölçeğinde uygulanabilmesi için 

Edmund Halley 1716 yılında Güneş ve Dünya arası mesafenin hesaplanması için geometrik bir 

yöntem geliştirdi.  Bu aşamada Venüs geçişleri veri toplamak için önemli araçlar haline geldiler.  

Takiben 1761, 1769,1874, 1882, 2004, 2012 geçişleri gerçekleşti. Halley’ in yöntemi güvenilir, 

hassas ve ayırt edilebilir gözlemlerin yapılmasını gerekli kılıyordu.  Bunun için teleskopların dünya 

yüzeyinde mümkün olan en geniş aralıklara yerleştirilmesi ve gezegenin güneş diski önünde hareket 

süresinin hassas ölçülmesi gerekiyordu. İşte bu noktada uluslararası bilimsel çalışmalar başlamış 

oldu.  Farklı gözlem ekipleri dünya üzerinde uzak coğrafyalara seyahat ettiler. 1761 ve 1769 

geçişlerinde Fransa, İngiltere ve Avusturya’ dan astronomlar Sibirya, Madagaskar ve Kanada’nın 

doğu kıyılarına seyahat ettiler. Sonuçlar bir milyon km üzerinde hata payını işaret ediyordu. 1874 ve 

1882 geçişlerini gözlemlemek için Almaya, Birleşik Krallık ve Birleşik Devletlerden astronomlar 

Hint okyanusunda adalara gittiler. Sonuçlar 310 bin km hata payına karşılık geliyordu. 

 Halley geçişi gözlemleri uluslararası bilimsel çalışmaların arkasındaki itici gücün teorik 

çalışmalar olduğunu göstermektedir.  Sonuç olarak bilimsel çalışmaların sonuçlanması için gerekli 

süresinin bilim insanlarının yaşam sürelerinin ötesine geçeceği anlaşılmaktadır. Bu da bilimin 

kurumsallaşması gerektiğini göstermektedir. Benzer şekilde CERN ve LIGO araştırmaları 100 yıl 

önce inşa edilen teorik modellerde öngörülen temel yapıları keşfetmeyi amaçlıyorlardı. 

 Venüs geçişi gözlemlerinden bilimsel çalışmaların küresel ölçekte bilimsel bilgi ve deneyim 

gerektirdiği anlaşılmaktadır ve bilimin yerel olarak gelişemeyeceğini göstermektedir. Bu 

perspektiften baktığımızda küresel ısınma, gıda kaynaklarının azalması, çevresel sürdürülebilirlik ve 

salgın hastalıklar gibi insanlığın karşılaştığı birçok sorun doğaları gereği küreseldir.  Bu nedenle, 

çözümlerine küresel bir yaklaşım gerektirirler. 
1 
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BİLİMİN BİLİM FELSEFESİ İLE İRTİBATI: HENRI POINCARE’NİN 

UZLAŞIMSALLIK FİKRİ 

 

THE RELATIONSHIP OF SCIENCE WITH PHILOSOPHY OF SCIENCE: HENRI 

POINCARE'S CONVENTIONALISM IDEA 

 

Fazilet Fatıma ALÇIK1 

 

Hemen hemen pek çok dönemde bilimin felsefi teorilerden, felsefesinin de bilimsel 

teorilerden etkilendiğini görmekteyiz. Bunların belki de en yaygın örneği Kant’ın felsefesi 

ile modern bilimin tamamen yeni bir boyuta ulaşması olacaktır. Nitekim bir başka örnek, 

Aydınlanma döneminde bilimin kesinliğine olan inancın ve deneye duyulan güvenin 

sonrasındaki gelişmeler neticesinde güçlü bir şekilde sarsılmış olmasıdır. Bunda gerek 

bilimsel gelişmeler gerekse de bilim felsefesindeki kuramlar etkili olmuştur. Her ne kadar 

bilim adamlarının felsefe ile ilgilenmediği söylense de felsefedeki kırılmalar ve yeni bilim 

tanımları bilimsel çalışmaların seyrini değiştirmektedir. İki taraflı bu ilişkinin bir örneğini 

inceleyecek olan bu makale, Poincare’nin döneminde yaşanan büyük bilimsel kırılma olan 

Öklid-dışı geometrilerin kanıtlanması ile ortaya çıkan dönüşümü ele alacaktır. 1854-1912 

yılları arasında yaşamış olan Fransız matematikçi Poincare, sadece bilimle uğraşan biri 

olmayıp bilimin kendisinin de ne olduğuyla ilgilenen tam bir bilim insanıdır. Çok iyi bir 

matematikçi olan ve pek çok çözülemeyen problemi çözen Poincare, karmaşık analize adını 

vererek cebirsel topolojinin kurucusu olmuş; grup kuramı, klasik mekanik, optik, 

elektromanyetizma ve astronomi üzerine çalışmalar yapmış, kaos kuramının temellerini 

atmıştır. Fakat en önemlisi Poincare’nin uğraşmış olduğu bilimsel faaliyetin sadece içinde 

kalmayıp o faaliyetin bizzat kendisi hakkında da ciddi fikirler öne sürmesi olmuştur. Bu 

nedenle Popper onun için “Tüm zamanların en mühim bilim filozofudur” demiştir. Poincare, 

matematiği temele alarak fiziğin, geometrinin ve diğer bilimlerin bize gerçeğin kendisini 

değil ancak nesneler arasındaki ilişkiyi verdiğini öne sürer ve bu değişen bilim dünyasında 

tek bir hakikatin, doğrunun olmadığını bilim insanların uzlaşım (convention) yoluyla kabul 

ettikleri doğrular olduğunu savunur. Nitekim bu yüzyıla kadar Kant’ın çizgisinden ilerleyen 

bilim ve mantık, söz konusu kanıtlama ile Kant’ın hatalı olduğunun fark edilmesi üzerine 

başka bir yöne kaymıştır. Tam da bu dönemde Poincare, hem bir matematikçi hem de yaptığı 

bilimsel çalışmalar üzerine düşünerek felsefi bir kuram geliştiren biri olarak 

Conventionalism yani Uzlaşımsallık fikrini ortaya atmıştır. Uzlaşımsallık, tek bir kanunun 

hakikat olmadığını en uygun ve kullanışlı kanunun veya bilimin seçildiğini savunur. 

Dolayısıyla bu makale, uzlaşımsallık fikri merkezinde Poincare’nin bilim anlayışını 

dönemin bilimsel çalışmaları bağlamında açıklayacaktır.  
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OSMANLI YAZARLARI LAMARCKÇI MIYDI, DARWİNCİ MİYDİ? 

 

ARE THE OTTOMAN AUTHORS DARWINIAN OR LAMARCKIAN? 

 

İnan KALAYCIOĞULLARI1 

Batuhan AKGÜNDÜZ2 

 

Tarihsel süreç içerisinde evrim düşüncesi, Antik Yunan’a kadar götürülebilir. 

Bununla birlikte bilimsel bir kuram olarak tarih sahnesine çıkması XIX. yüzyılda mümkün 

olabilmiştir. Evrim denilince ilk akla gelen isim Türlerin Kökeni (1859) adlı eseriyle Charles 

Darwin olmakla birlikte, XIX. yüzyılda Fransa’da Jean Baptiste Pierre Antoine Lamarck ve 

Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, İngiltere’de Charles Lyell, Joseph Dalton Hooker, Herbert 

Spencer, Alfred Russel Wallace ve Thomas Henry Huxley ve nihayet Almanya’da Ludwig 

Büchner ve Ernst Heinrich Haeckel de eserleriyle, evrim literatürünün Avrupa’da oluşmasını 

ve yayılmasını sağlamışlardır.  

Osmanlı düşünürleri de bu dönemde Evrim Kuramı’na ve evrimciliğe kayıtsız 

kalmamışlar ve özellikle de 1870’lerden sonra, yukarıda adları belirtilmiş olan evrimci 

yazarlardan ve onların kaleme aldıkları yapıtlardan derin bir biçimde etkilenmeye 

başlamışlardır. Evrim Kuramı’nın biyoloji bilimiyle sınırlı kalmayan işlev ve öneminden 

toplumsal, siyasal ve ekonomik alanlarda da yararlanabileceklerini öğrenen ve gören 

Osmanlı düşünürleri de kaleme aldıkları telif ve tercüme makale ve eserlerle kuramı kimi 

yönleriyle tanıtmaya başlamışlardır.  

Türkiye’de, Evrim Kuramı’ndan ilk defa söz eden kişi Ahmed Midhat Efendi (1844-

1912) olmuştur. Ahmed Midhat Efendi, 1873 yılında, kendi çıkardığı Dağarcık adlı derginin 

ikinci ve dördüncü sayılarında “Velâdet” ve “Duvardan Sadâ” adlı iki makale yayımlamış 

ve bu konuya değinmiştir. “İnsân-Dünyâ’da İnsânın Çıkışı” adlı başka bir makalesinde ise, 

Darwin’in Evrim Kuramı’nı değil, ama Lamarck’ın Dönüşüm Kuramı’nı temele almış ve 

orangutan denilen maymunların iskeletiyle insanların iskeleti arasında bir fark 

bulunmadığını, fakat bunların dört ayak üzerinde, insanların ise iki ayak üzerinde 

yürüdüklerini söylemiştir. Ahmed Midhat Efendi’den sonra Evrim Kuramı’ndan bahseden 

ikinci isim Şemseddîn Sâmî’dir (1850-1904) ve 1879 yılında yayımladığı İnsân adlı 

eserinde, bu kuram doğrultusunda insanın oluşumunu açıklamaya çalışmıştır. 

Târih-i Tekvin yâhûd Hilkat adlı eserinde, cansızları ve canlılarıyla birlikte Evren’de 

bulunan bütün varlıkların oluşumunu ve gelişimini açıklamak isteyen genel bir evrim 

öğretisini, oldukça yetkin bir düzeyde işleyen Hoca Tahsîn Efendi (1811-1881) ise Evrim 

Kuramı’nı konu edinen üçüncü düşünürdür. XX. yüzyılın başlarında, Evrim Kuramı artık 

daha kapsamlı incelemelere konu olmuş ve Baha Tevfik, Ahmed Nebil, Subhi Edhem, 

Memduh Süleyman, Edhem Necdet, Celal Nuri İleri gibi düşünürler, bu kuram üzerine telif 

ve çeviri olmak üzere çeşitli eserler yayımlamışlardır. Bu bildiride, isimlerini yukarıda 

andığımız yazarların, eserlerinde Evrim Kuramı’na ilişkin verdikleri bilgiler 

değerlendirilecek ve bu değerlendirme doğrultusunda Osmanlı yazarların Lamarck’ı mı 

yoksa Darwin’i mi temele alarak yayınlar yaptıkları sorgulanacaktır.  
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ATATÜRK’ÜN HARF İNKILÂBININ TARİHİ SERÜVENİ 

 

HISTORICAL ADVENTURE OF ATATÜRK'S LETTER REVOLUTION 

 

Özgür YILDIZ1 

Gülser KUTLUAY2 

 

Harf inkılâbı, 1 Kasım 1928 tarihinde gerçekleştirilen ve Cumhuriyet Dönemi eğitim 

ve kültür alanında yapılan inkılâplardan bir tanesidir. Türkler tarih boyunca Arap 

alfabesinden önce on yedi farklı alfabe kullanmışlardır. Fakat Arap alfabesi Türklerin en 

uzun süreli kullanmış olduğu alfabe özelliğini taşımaktadır. Harf devrimi, Cumhuriyet 

Dönemi gerçekleştirilmiş bir inkılâp olmasına rağmen temelleri Tanzimat devrine 

dayanmaktadır. Alfabe tartışmaları Tanzimat dönemi aydınları tarafından başlatılmış ve 

Arap alfabesinin Türk dilinin yazımında ihtiyaçlara karşılık veremediği fikri dile 

getirilmiştir. Tanzimat Fermanı’nın eğitim ile ilgili bölümünde ise öğrencilerin okullarda 

uzun yıllar eğitim görmelerine rağmen okuma-yazmayı tam öğrenemedikleri belirtilmiştir. 

Böylelikle okuma-yazma sorununun kaynağı olarak görülen alfabe meselesine dair çözüm 

arayışlarına gidilmiştir. Tanzimat döneminde bu konuya ilişkin başvurulan ilk düşünce harf 

değişikliği değil, yöntem değişikliği olmuştur. Bu doğrultuda; kullanılan harflerin sayısını 

azaltmak, alfabeye sesli harfler eklemek gibi okumayı kolaylaştıracak atılımlar yapılmışsa 

da köklü bir değişiklik fikrine gidilememiştir. II. Abdülhamit dönemi, 1876-1908 yılları 

alfabe meselesi hakkında fikir paylaşımları ve tartışma ortamı için müsait olmadığından 

alfabe meselesi askıda kalan bir konu olmuştur. Yazıda yeni düzenlemeler yapılması ve 

alfabe değişikliğine gidilmesini destekleyen aydınlar II. Meşrutiyet döneminde, daha önceki 

dönemlere kıyasla daha etkili bir şekilde sesini duyurur hale gelmişlerdir. Latin alfabesini 

destekleyenler, Türkçenin yapısı bakımından imlâsının harfler ile ilgili olduğunu ve harf 

inkılâbı gerçekleşmedikçe değişim yönündeki bütün girişimlerin ve çabaların cevapsız 

kalacağını, Latin harflerinin kabulü ile bir alfabe değişimi yapılmadığı sürece kökten 

çözümün olamayacağını belirtmişlerdir. Bu bağlamda Osmanlı Devleti’nde ilk resmi girişim 

1909 yılında kurulan İmla Komisyonu ile gerçekleşmiştir. Ardından bir sonraki teşebbüs ise 

tam olarak resmi sayılmasa da 1911 yılında Recaizade Mahmut Ekrem’in önderliğinde Islah-

ı Huruf Cemiyeti’nin kurulması olmuştur. Daha sonra harf ve yazımın ıslahını sağlamak 

maksadıyla bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek için 1912’de Islah-ı Huruf Encümeni 

kurulmuştur. Bu dönemde Genç Kalemler’in dilde sadeleşmeye gitme yolunda örnek eserler 

vermeleri ve Tanzimatçıların aksine somut adımlar atmış olmaları, yazıda bir değişime gitme 

fikrine katkı sağlamıştır. Ayrıca yine bu dönem, dil-ulus bağlamındaki ilişkiyi 

kuvvetlendirmek maksadıyla Türkçe, ilk ve orta öğretim kurumlarında zorunlu ders 

olmuştur. Bu araştırmada; yeni Türk alfabesinin tarihi serüvenine kronolojik olarak 

değinilmiştir. Bunun yanında; Arap alfabesinden Latin alfabesine geçiş aşamaları ve bu 

süreçte esinlenilen fikirlerden kısaca bahsedilmiştir. 
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OSMANLI MATERYALİZM KARŞITLARINDA BATI ETKİSİ 

 

WESTERN INFLUENCE ON OTTOMAN ANTI-MATERIALISTS 

 

Harun ÇAKAN1 

 

XIX. yüzyılın ortalarında doğa bilimleri alanında, özellikle de canlı bilimlerinde 

yaşanan gelişmelere bağlı olarak yeni bir materyalist akım ortaya çıkmıştı. Bilimsel 

materyalizm olarak adlandırılan bu akımın öncülüğünü Ludwig Büchner, Jacob Moleschott, 

Karl Vogt ve Ernst Haeckel gibi isimler üstlenmişti. Almanya’da çeşitli aşamalara sahip 

uzun süren tartışmalara yol açan bilimsel materyalizmin, Büchner ve Haeckel tarafından 

kaleme alınmış başlıca eserleri birçok dile çevrilmiş ve buralarda da tepkilere yol açmıştı. 

Örneğin Fransa’da Paul Janet, Büchner’in materyalist görüşlerini eleştirdiği bir eser kaleme 

almış, İngiltere’de ise Sir Oliver Lodge, Ernst Haeckel’in görüşlerine bir reddiye 

yayımlamıştır. 

Osmanlı düşünce hayatında da Almanya’ya göre daha geç bir tarihte olsa da başta 

Büchner ve Haeckel’in eserlerinin Türkçeye çevrilmesiyle beraber bir materyalizm kavgası 

yaşanmıştır. XIX. yüzyılın son çeyreğinde başlayıp Cumhuriyet’in ilk dönemlerine kadar 

sarkan, yani 1920’li yılların sonlarına kadar süren bu düşünsel mücadelede materyalizm 

karşıtları çok sayıda reddiye kaleme almışlardır. Bunlardan bazıları tümüyle geleneksel dinî, 

yani İslamî argümanlara dayanırken diğer bazıları sadece Bergsoncu plüralizm gibi Batı 

felsefesine başvurmuşlardır.  

Diğer bazı materyalizm karşıtları ise geleneksel dünya görüşlerini savunmak 

amacıyla bir yandan dinî argümanlara başvururken diğer yandan Batı düşünce hayatında ileri 

sürülen fikirlerden de yararlanma yoluna gitmişlerdir. Burada materyalist görüşlerin kesin 

bir şekilde doğa bilimlerince desteklenmediğini göstermek amacıyla Avrupalı bilim 

insanlarına başvurmanın yanı sıra, doğrudan Avrupa’daki materyalizm kavgasına taraf olup 

bu kavga çerçevesinde yapılmış yayınlardan da faydalanmışlardır. 

Bu çalışmada ise geleneksel dünya görüşünü materyalizme karşı savunurken hem 

dinî argümanlara hem de Batılı düşünürlere başvuran materyalizm karşıtlarından Fatma 

Aliyye Hanım ile İsmail Fennî Ertuğrul’un reddiyeleri ele alınmış ve burada Batılı 

materyalizm karşıtlarının etkileri belirlenmiştir. Fatma Aliyye Hanım’ın reddiyesinde 

yukarıda anılmış olan Avrupalı materyalizm karşıtlarından Paul Janet’e atıflar yer alırken 

İsmail Fennî Ertuğrul materyalimze karşı kaleme aldığı eserinde Paul Janet’in yanı sıra Sir 

Oliver Lodge’dan da faydalanmıştır. Bununla birlikte bu çalışmada Fatma Aliyye Hanım ve 

İsmail Fennî Ertuğrul’un eserlerinde anılan diğer Batılı düşünür ve bilim insanları da tespit 

edilerek bunların etkisi değerlendirilmiştir.        
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İSLAM MEDENİYETİNDE BİLİMLERİN TARİHSEL SERÜVENİ 

 

HISTORICAL ADVENTURE OF SCIENCES IN ISLAMIC CIVILIZATION 

 

Tuğçe ŞENSÖZ1 

 

İslam bilimleri, Hz. Peygamberin tebliğinden yaklaşık iki yüzyıl sonra meyvelerini 

vermeye, çevre kültürleri etkilemeye ve dolayısıyla onlardan etkilenmeye başlamıştır. 

Müslüman bilim adamlarını çalışmaya ve öğrenmeye teşvik eden Kur’an-ı Kerim ve sünnet 

ise, İslam bilimlerinin en önemli kaynaklarını teşkil etmekle birlikte esasen geçmişte olmuş 

ve gelecekte olacak olan olayların bir habercisi olması açısından İslam bilim tarihinin 

yönelimlerini gelişim seyrini anlamamızda büyük önem arz eder.         

Antik Çağ’da bilimin felsefe ile bir ve aynı şey olarak görülmüştür. Özellikle Antik 

Yunan’da bilimler felsefenin bir dalı olarak benimsenmiş ve bundandır ki Antik Yunan’ın 

en büyük filozofu sayılan Platon, felsefe okulunun kapısına “Geometri bilmeyen girmesin.”  

yazmıştır. Zira o dönemde geometri, matematik, fizik vb. bilim dalları felsefenin bir alt dalı 

olarak görülmekte ve felsefenin bünyesi içerisinde incelenmekte idi. Ortaçağ batı 

toplumlarına gelindiğinde ise bilimler felsefeden kopup kilisenin boyunduruğu altına girmiş, 

felsefe okulları kapatılmış, bilim adına yapılan çalışmalar durdurulup kitaplar yakılmıştı. 

Tüm bunlar ise doğaüstü bir güce dayandırılarak açıklanmaya çalışılmış ve Ortaçağ Batı 

dünyasında kilise babalarının hakimiyet sahası bilimlerin ve felsefenin önünü kapamıştı. 

Aynı asırlarda Müslüman medeniyetlere baktığımızda ise tercüme hareketlerinin, fetihlerin 

ve toplumsal etkileşimlerin neticesinde zengin bir felsefi, kültürel ve bilimsel hareketliliğin 

olduğunu görmekteyiz. Farabi, İbn Sina, Harezmi, Biruni, İbn Heysem, Gazali, İbn Rüşd 

gibi filozof ve bilim adamları 8-15. Yüzyıllar arasında tıp, matematik, astronomi, fizik, 

felsefe ve din bilimleri gibi alanlarda eşsiz eserler vermiş ve bugünün bilim dünyasını 

aydınlatmayı başarabilmişlerdir. İslam bilim tarihçileri, Antik Yunan’da ele alınan bilimsel 

problemler ve işlenen malzemeler üzerine düşünüp onları ileri düzeye taşımakla birlikte 

çeşitli deney, gözlem ve akıl yürütmeler neticesinde sayısız özgün bilimsel bakış açısı ortaya 

koyarak bunları pratik yaşama aktarmışlardır. Bu sebeple yaklaşık 8. yüzyılda başlayan ve 

Batı medeniyeti için karanlık ve durağan olarak tarif edilen o dönem, Müslüman Doğu 

dünyasının teorik ve pratik alanda hızlı bir ilerleme sürecinden geçtiğini gösteren gelişmeler 

ile tasvir edilmektedir.  

Bu bildiride İslam kültür ve medeniyetinde bilimlerin gelişim sürecini, farklı 

kültürlerle olan etkileşimini ve bugün bize kazandırdıklarını aktaracak, böylelikle bugüne 

ait teorik ve pratik yenilik ve gelişmelerin geçmişten gelen izlerini açık ve net bir şekilde 

görebileceğiz. 
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ÖĞRETMENLERİN BİLİŞSEL KAPALILIK VE YANSITICI DÜŞÜNME 

EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS’ COGNITIVE CLOSURE AND 

REFLECTIVE THINKING TENDENCIES 

 

Kadriye ÇAKMAK1 

Kevser BAYKARA ÖZAYDINLIK2 

 

Bu araştırma öğretmenlerin bilişsel kapalılık ve yansıtıcı düşünme eğilimleri 

arasındaki ilişkiyi incelemek amacı ile yapılmıştır. Araştırmada veriler Kruglanski (1994) 

tarafından geliştirilen ve Şeker ve Akman (2015) tarafından dilimize uyarlanan “bilişsel 

kapalılık ihtiyacı ölçeği” ile Semerci (2007) tarafından geliştirilen “yansıtıcı düşünme 

eğilimi ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2021 yılları arasında 

devlet okullarında veya özel okullarda aktif olarak çeşitli branşlarda çalışan 710 kişi 

oluşturmaktadır. Elde edilen veriler SPSS 23 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. 

Uygulanan QQ ve PP testleri sonucu dağılımın normal olmadığı görülmüş ve non-parametrik 

testler uygulanmıştır. Bu doğrultuda Korelasyon, Mann-Whitney U ve Kruskall Wallis 

testleri uygulanmış ve anlamlılık düzeyi .05 olarak kabul edilmiştir. Araştırma sonuçlarına 

göre öğretmenlerin bilişsel kapalılık ve yansıtıcı düşünme eğilimleri arsında pozitif yönde 

korelasyon tespit edilmiştir. Öğretmenlerin yansıtıcı düşünme eğilimleri ile, cinsiyet, kıdem, 

branş, eğitim düzeyi, yerleşim yeri, mezun olunan program, kurum türü ve düzeyi arasında 

anlamlı fark bulunamazken, bilişsel kapalılık eğilimleri kıdem ve eğitim düzeyine göre 

değişmektedir. Öğretmenlerin lisans mezunlarının bilişsel kapalılık eğilimleri daha yüksek 

iken yüksek lisans mezunu olanların eğilimleri daha düşüktür. Diğer taraftan mesleki 

kıdemleri 1-5 yıl arası olan öğretmenlerin bilişsel kapalılık eğilimleri düşükken kıdem 

arttıkça bu eğilim de artmakta 21 yıl ve daha uzun süredir çalışmakta olan öğretmenlerin 

bilişsel kapalılık eğilimlerinin en yüksek olduğu görülmüştür. Elde edilen bu sonuçlar 

üzerinden; çalışmanın daha geniş öğretmen grubu ile yapılması ve aktif çalışan öğretmenlere 

düşünme yapıları ile ilgili çeşitli eğitimler verilmesi önerilmektedir. 
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Yalnızlık duygusu, bireylerin günlük yaşamlarında karşı karşıya kaldıkları en önemli 

psikolojik durumlardan biriyken, depresyon bütün dünya üzerinde en sık rastlanılan psikolojik 

sorunların başında gelmektedir. Bu iki önemli psikolojik problemi birlikte ele değerlendirmek 

problemi anlayabilmek açısından önemlidir çünkü çoğu zaman da bu iki psikolojik problem birbirine 

eşlik etmektedir. Diğer taraftan, bireylerin karşı karşıya kaldığı olumsuz psikolojik etkenlerin 

yanında sahip olunan koruyucu faktörlerin olumlu ruh sağlığını güçlendireceği düşünülmektedir. Bu 

çalışmada da üniversite öğrencilerinde depresyon ile yalnızlık arasındaki ilişkide psikolojik iyi 

oluşun düzenleyici rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu kolay 

ulaşılabilen örnekleme yöntemiyle oluşturulmuştur. Bu çerçevede çevrede bulunan ve araştırmaya 

katılmayı kabul eden 300 (186 kadın, 114 erkek) üniversite öğrencisinden veri toplanmıştır. Bu 

öğrencilerin yaşları 17 ile 34 arasında değişmekte, ortalama ise 20,6’dır. Veri toplama araçları olarak; 

Demografik Bilgi Formu, Kısa Semptom Envanteri’nin Depresyon alt ölçeği, Psikolojik İyi Oluş 

Ölçeği ve UCLA Yalnızlık Ölçeği Kısa Formu kullanılmıştır. Çalışmada depresyon bağımsız 

değişken, yalnızlık bağımlı değişken ve psikolojik iyi oluş düzenleyici değişkendir. 

Araştırma nicel veri analizi yöntemlerinin kullanıldığı ilişkisel tarama deseninde 

gerçekleştirilmiştir. Veriler SPSS 24.00 programı ile Hayes’in PROCESS v3.4 MACRO eklentisi 

kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde, betimleyici istatistikler ile Pearson Momentler 

Çarpımı Korelasyon Katsayısı ve düzenleyicilik analizleri için Bootstrap yöntemini esas alan 

regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmanın amacı çerçevesinde öncelikle ölçme araçlarının 

güvenirlik katsayıları incelenmiş ve verilerin normal dağılım gösterip göstermediğine bakılmıştır. 

Elde edilen bulgular ölçeklerin ve verilerin analiz yapmaya uygun olduğu görülmüştür. İkinci olarak, 

psikolojik iyi oluşun depresyon ile yalnızlık arasındaki ilişkide düzenleyicilik (moderatör) rolünün 

olup olmadığı incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre regresyon analizine dâhil edilen tüm 

yordayıcı değişkenlerinin, yalnızlık üzerindeki değişimin yaklaşık %30’unu (R2= .300) açıkladığı 

görülmüştür. Yalnızlığa depresyonun pozitif yönde (β= .12, p< .01), psikolojik iyi oluşun ise negatif 

yönde (β = -.22, p< .01) ve anlamlı düzeyde etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. Son olarak, 

depresyon ile psikolojik iyi oluş değişkenlerinin, yalnızlık üzerindeki etkileşimsel etkisinin 

(düzenleyici etki) anlamlı olduğu saptanmıştır (β= .01, p< .01). Düzenleyici etkinin ayrıntıları 

incelendiğinde, psikolojik iyi oluşun düşük olduğu durumda depresyonun yalnızlığı anlamlı olarak 

arttırdığı (β = .189, p< .01), orta olduğu durumlarda depresyonun yalnızlık üzerindeki pozitif 

etkisinin anlamlı olarak düştüğü görülmektedir (β = .115, p< .01). Psikolojik iyi oluşun yüksek 

olduğu durumlarda ise depresyonun yalnızlık üzerinde etkisinin anlamlı olmadığı tespit edilmiştir (β 

= .056, p= .135). Bu sonuçlar, depresyon ve yalnızlık arasındaki ilişkinin psikolojik iyi oluş 

tarafından düzenlendiğini göstermektedir. Bu bakımdan, bireylerin ruh sağlığını korumada 

psikolojik iyi oluş önemli bir faktör olarak değerlendirilebilir. 
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KABUL VE KARARLILIK YAKLAŞIMI TEMELİNDE KENDİ RUH 

SAĞLIĞIMIZI KORUMAK 

 

SELF CARE BASED ON ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY 
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Bu araştırmanın amacı, Kabul ve Kararlılık Terapisinin önerileri doğrultusunda kendi 

ruh sağlığımızı korumanın yollarını ilgili alan yazını inceleyerek tartışmaktır. KKT’de iki 

temel odak vardır. Bunlardan biri, amaç dolu ve zengin bir hayat yaşamaktır. Bir diğeri 

hayatın kaçınılmaz bir gerçeği olan acının dolu ve anlamlı bir hayat yaşamada bir engel 

olmadığı, aksine bu acıların insan varlığının anlamlı bir parçası olduğudur. Yaşantıdaki 

acılara yeterince duyarlı olunduğunda bu acıların yaşamın anlamlı kılınması sürecinde 

kılavuz niteliğinde olduğu düşünülmektedir (Harris, 2016). KKT, kabul ve bilişsel ayrışmayı 

sağlayarak kural güdümlü davranışları azaltmayı ve değer güdümlü davranışları artırmayı 

amaçlamaktadır. Değer güdümlü hareket eden bireyler ise, yaşamlarında doyum 

sağlayabildiklerinden hem karşılaştıkları güçlüklerle daha kolay baş edebilir, hem de 

yaşamlarının geri kalanı için daha fazla motive olabilir. Bu şekilde bireylerin kendi ruh 

sağlıklarını koruma fikri ile uyumlu bir yaşam sürdürmek mümkündür. KKT bunu, (1) 

ıstırap veren duygu ve düşüncelerin insanların hayatını etkileme biçimini azaltmayı 

hedefleyen kendindelik becerilerinin öğretilmesi ile gerçekleştirmektedir; (2) İnsanlar için 

asıl önemli ve anlamlı olanın ne olduğunu açığa çıkarmak ve bu değerler kılavuzunda hayatı 

zenginleştirecek hedefler planlamak yoluyla temin etmektedir. Bu yolla psikolojik 

esnekliğin artırılabileceği savunulmaktadır. KKT’nin temel unsurları anda olma (contact 

with the present moment), bilişsel ayrışma (cognitive defusion), kabul (acceptance), 

bağlamsal benlik (self-as-context), değerler (values) ve değerlere yönelik davranışlar 

(committed action)dır. Bu altı süreç birbirinden ayrı süreçler değildir ve birbiriyle etkileşim 

içerisindedir. Bu nedenle bir prizmanın altı yüzü gibidir. Prizmanın kendisi ise psikolojik 

esneklik olarak ele alınmaktadır. Bu altı süreç birbirini destekleyerek psikolojik esnekliği 

artırabilir. Psikolojik esneklik ise ruh sağlığını korumanın çok önemli bir bileşenidir (Harris, 

2016; Hayes ve Lillis, 2012). Psikolojik esnekliğin altı unsurundan her birine yapılan 

yatırımlar, ruh sağlığını koruyucu birer davranış olarak düşünülebilir. Bir birey kendi 

yaşantısal deneyimlerini psikolojik esneklik altıgeni üzerinden değerlendirerek, esnekliğini 

artırıcı girişimlerde bulunabilir. Böylelikle kendi ruh sağlığını korumak için çalışmalar 

yapmış olacaktır.  
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Empati, kişinin kendini başka bir kişinin yerine koyup onun davranış ve düşüncelerini 

anlamak şeklinde tanımlanabilir. Empati kavramı günlük hayatta ve psikolojide sıklıkla 

duyulmaktadır. Literatürde empatinin tanımı birçok araştırmacı tarafından yapılmış ve birbirlerine 

benzer oldukları görülmüştür.  Kişiler arası iletişimde de empatiye çoğunlukla ihtiyaç duyulmuştur. 

Empati düzeyi düşük veya yüksek olan kişilerin toplum içerisinde nasıl hareket ettiği ve öfke 

kontrollerine hâkim olup olmadıkları merak uyandırmıştır. Müzik eğitiminde de empatik düzeyler 

önemli bir yer tutmaktadır. Müzik eğitiminde, müziğin insanlar üzerinde nasıl bir empatik etki 

yarattığı ve müzik ile uğraşan insanların empatik öfke yönlerinin nasıl olduğu her zaman merak 

uyandıran bir konu olmuştur.  

Bu çalışmanın amacı, konservatuvar da okuyan öğrencilerin empatik öfke düzeylerini 

inceleyerek, müzik eğitimi alan öğrencilerin empatik düzeylerinin nasıl olduğunu tespit etmektir. 

Araştırmanın çalışma grubunu, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde Kafkas Üniversitesi Devlet 

Konservatuvarında öğrenim gören öğrenciler oluşturmuştur. Bu araştırma konservatuvar bölümünde 

okuyan öğrencilerin empatik öfke düzeylerini inceleyen betimsel bir çalışma ve nicel araştırma 

yönteminin kullanıldığı genel tarama modelidir. Veri toplama aracı olarak, katılımcıların demografik 

bilgilerini içeren “Kişisel Bilgi Formu”, ikinci bölümde ise Vitaglione ve Barlett (2003) tarafından 

geliştirilen ve Okutan’ın (2019) Türkçe geçerlik güvenirlik çalışmasını yaptığı “Empatik Öfke 

Ölçeği” kullanılmıştır. Empatik Öfke Ölçeğinde, 7 madde bulunmaktadır.  Bu maddeler, 1 (Beni iyi 

bir şekilde tanımlamıyor) ile 5 (Beni çok iyi tanımlıyor) arasında değerlendirilmektedir. Empatik 

Öfke Ölçeğinde bir madde (ifade 7) ters olarak puanlanmaktadır. Yüksek puanlar empatik öfke 

düzeyinin arttığı anlamına gelmektedir. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0.86’dır. 

Araştırmanın veri analizi için, t testi ve varyans (ANOVA) analizi yapılacaktır. Bu araştırmada 

ölçeğin uygulamasından sonra müzik bölümünde öğrenim gören öğrencilerin empatik öfke 

düzeylerini belirlemek için, cinsiyet, yaş, sınıf, bölüm, mezun olunan lise türü, anne eğitim durumu, 

baba eğitim durumu, anne mesleği, baba mesleği, ailenin aylık gelir durumu ve ailenin yaşadığı 

bölgelere göre anlamlı düzeyle manidar bir farkın olup olmadığına bakılacak ve veriler bilgisayar 

programında analiz edilerek sonuçlar yazılacaktır. 
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EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE HESAP VEREBİLİRLİK 

 

ACCOUNTABILITY IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 
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Hesap verebilirlik yapılan işin sorumluluğunu üstlenme anlamına gelmekle birlikte, 

önceden planlanan hedefler bağlamında görevlerin yerine getirilmesine yönelik olarak 

üstlenilen sorumlulukların açıklanması yükümlülüğüne dayanan ilişkiyi ifade etmektedir 

(Aktan, Aycakaya ve Dileyici, 2004). Eğitim örgütlerinde hesap verebilirlik uygulamaları, 

performans yönetimine ilişkin iç ya da dış otoriteye sorumlu bir şekilde bilgi vererek 

açıklamalarda bulunma ve karar alıp uygulamaya koyma zorunluluğudur (Himmetoğlu, 

Ayduğ ve Bayrak, 2017). Bir bakıma eğitim örgütlerinin önceden belirlenen amaçlara hangi 

düzeyde ulaştığını belirlemek ve hem örgütsel hem de öğrenci bağlamındaki niteliğin 

arttırılmasını eğitimde hesap verebilirlik uygulamaları hedeflemektedir (Koçak, Turan ve 

Aydoğdu, 2012). Bu bağlamda okul yönetiminde hesap verebilirlik politikalarının işleyişi 

standartlar, değerlendirmeler ve sonuçlar olarak ele alınmakla birlikte, bir bakıma hesap 

verebilirlik uygulamalarının okul gelişimi ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Okulların 

gelişimsel amaçlarına ulaşabilmesi için bu yapı içerisindeki işleyişin sağlanması ve örgütsel 

iklimin korunması okul yönetimi tarafından gerçekleştirilmelidir (Bursalıoğlu, 2013). Okul 

yönetiminin görev ve sorumlulukları sistemin doğası gereği hesap verebilir olmasını 

gerektirmekle birlikte, yapılan araştırmalar okul yöneticilerinin hesap verebilirlik kavramına 

ilişkin görüşlerini sadece yönetimsel ve politik hesap verebilirlik açısından ele aldıklarını 

göstermiştir. Okulların hesap verebilir durumda olması halinde, denetim mekanizmalarının 

işletilmesi yönetsel hesap verebilirlik kavramını ortaya koymaktadır (Samsun, 2003, s. 21). 

Diğer taraftan, eğitim yönetiminde yasal düzenlemelerin hesap verebilirliğe yönelik olarak 

yetersiz kalması ve hesap verebilirlik uygulamalarında sorunların olması gibi durumlar da 

mevcuttur (Özdemir, Bülbül ve Acar, 2010). Ayrıca okullarda uluslararası PISA vb. 

sınavların başarısız olarak sonuçlanması da eğitim örgütlerinde hesap verebilirlik 

politikalarını önemli hale getirmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı reform çalışmaları olarak da 

gündeme gelen, okul yönetiminde hesap verebilirlik uygulamaları okulun önceden 

belirlenen amaçlara ulaşma sürecinde yönetsel açıdan önemli görülmektedir. 

 Araştırmada İstanbul Avrupa yakasında resmi ilköğretim ve ortaöğretim 

kademesinde görevli okul müdürü ve müdür yardımcılarının, eğitsel ve yönetsel amaçlar ile 

toplumsal amaçlara ulaşma sürecindeki hesap verebilirlik politikalarına ilişkin görüşleri ve 

okul yönetiminde hesap verebilirlik olgusuna ilişkin beklentilerin ortaya konması 

amaçlanmıştır. Nitel araştırma yönteminin bu araştırma için uygun görülmesi, araştırma 

olgusuna bağlı olarak katılımcıların deneyimlerinin anlam ve ilişki bakımından 

derinlemesine incelenmesi önemli görüşmüştür. Araştırmada sosyal gerçekliğin insan 

deneyimleri odağında olan olgubilim deseni tercih edilmiştir. Olgubilim, araştırma olgusunu 

yaşantılayan ve bu yaşantılara ilişkin anlamları ortaya çıkarmak için kullanılan bir desendir 

(Yıldırım ve Şimşek, 2016). Okul müdürü ve okul müdür yardımcıları ile yüz yüze 

görüşmeler sonucunda ortaya çıkan verilerin, eğitim örgütlerinde hesap verebilirlik olgusuna 

ilişkin derinlemesine yansıtıcı görüşleri önemli görülmektedir. Amaçlı örneklemelerden, 

maksimum çeşitlilik örneklemenin araştırmaya dair esas sebebi, yaşantılara dayalı veriler 
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arasındaki farklılıklardaki benzer ve ilişkili olguları ortaya koyarak, bu farklılıklara özgü 

mevcut problemin çeşitli boyutlarının ortaya çıkarılmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2016).  

Araştırmada yüz yüze görüşme tekniği kullanılacaktır. Verilerin analizi için içerik analizi 

kullanılacaktır. Bu araştırma için içerik analizinde amaç; birbiri arasında farklılık gösteren 

veriler arasında anlam bakımından açıklanabilir kavram ve ilişkilerin ortaya çıkarılmasının 

gerekliliğidir. Araştırma verilerinin analizi; verilerin toplanması, temaların bulunması, 

kodların ve temaların düzenlenmesi ile bulguların tanımlanması ve yorumlanması şeklinde 

aşamalandırılmıştır. Araştırmanın olası sonuçlarına yönelik olarak, okul yöneticilerinin 

okullarda hesap verebilirlik politikalarına ilişkin olarak hesap verebilirlik kavramını 

yönetsel anlamda algılamaları söz konusu olabilir. Bu durum, okullarda bütüncül olarak 

yönetsel ve eğitsel süreçlerin aksamasına neden olabileceği düşünülmektedir. Diğer taraftan 

yönetim süreçlerinde ve eğitsel süreçlerde meydana gelen aksama ve eksiklikler, okul 

yönetiminin etkililik ve verimliliğini olumsuz yönde etkileyebilir. Hesap verebilirlik 

politikalarının hesap verme, hesap sorma ve hesaba katma durumlarını da içerdiği göz önüne 

alındığında, hesap verebilirlik politikaları, eğitim öğretim hizmetlerinin etkili ve doğru bir 

şekilde değerlendirilmesini sağlayacaktır. Bir bakıma hem hesap verme, hem de etik 

davranışlar birbirini tamamladığından, bu bütüncül yaklaşım ile örgütsel faaliyetlere 

duyulan güveni arttıracaktır (Çıtak, 2015). Okul yöneticilerinin hesap verebilirlik olgusuna 

yönelik beklentileri ise, üst yönetim tarafından kendilerine sağlanacak yetki ve sorumluluk 

alanlarının güçlendirilmesi ile okul yönetim süreçlerinde okul yöneticilerine güven 

duyulması gerekliliği yönünde olabilir. 
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ÖĞRETİM ELEMANLARININ İŞ ORTAMLARINDA KULLANDIKLARI 

POLİTİK TAKTİKLER* 

 

POLITICAL TACTICS USED BY ACADEMICIANS AT THEIR WORK 

ENVIRONMENT 

 

Çağlar KAYA 

Ahmet DUMAN 

 

Örgüt çalışanları, meslektaşları veya yöneticileri ile olan ilişkilerinde politik 

davranabilmektedirler. Politik davranış örüntülerine, eğitim örgütlerinde de 

rastlanılmaktadır. Bu davranışlar özellikle yükseköğretim kurumlarında sıklıkla 

gözlemlenebilmektedir. Bu düşünceden hareketle bu çalışmada, eğitim kurumlarında, 

özellikle yükseköğretim kurumlarında, politik davranışların güncel durumunu tartışmak 

amaçlanmaktadır. Bu noktada, araştırmacının bir yükseköğretim kurumunda politik 

taktiklerin kullanımına ilişkin elde etmiş olduğu bulgular ile farklı araştırmalarda elde 

edilmiş güncel bulgular karşılaştırılmıştır. 

Politik davranışlar kapsamında ele alınan politik taktikler, alanyazında güç ve etki 

kavramları ile birlikte ele alınmaktadır. Çünkü güce yakın olmak ya da güçlü olanın olumsuz 

etkilerinden uzaklaşmak isteyen bir çalışan, örgüt içinde politik düşünerek hareket 

edebilmektedir. French ve Raven’a (1959) göre güç kavramı, etki kavramı ile birlikte 

açıklanabilmektedir. Etki, bir kişinin başkaları üzerinde pratik olarak gerçekleştirdiği 

kontroldür; güç ise bu kontrolün düzeyini belirlemektedir. Kişinin potansiyel becerisine göre 

güç ortaya çıkmaktadır. Burada güç, gizil etki olarak tanımlanabilmektedir. Etki de gücün 

kullanıma geçmiş hali olarak görülmektedir. Pfeffer’a (1992) göre ise güç, potansiyel bir 

kuvvet olarak tanımlanmaktadır. Bu kuvvet, davranışları etkilemekte, olayların işleyişini 

değiştirmekte ve direncin üstesinden gelmektedir.  

Alanyazında, politik davranışlar birçok farklı boyutta ele alınabilmektedir. Örgüt 

çalışanlarının politik davranışları, politik stratejiler, politik oyunlar, politik taktikler vb. 

başlıklarda incelenmektedir. Bu çalışmada, öğretim elemanlarının politik davranışları politik 

taktikler kapsamında ele alınmıştır. Bu çalışmanın verileri, alanyazın taraması ile 

toplanmıştır. Alanyazın taramasında temel kaynak olarak araştırmacının yüksek lisans tezi 

(Kaya, 2014) ve politik taktikler üzerine yapılmış diğer lisansüstü tezler (Aktaş, 2019; 

Fışkınlı, 2020, Güleş, 2016; Okur, 2019; Sever, 2019, Turabik, 2019; Ulus, 2018) 

kullanılmıştır.  

Adı geçen araştırmalarda politik davranışlar, tavizci davranma, ikiyüzlü davranma, 

göze girmeye çalışma, koalisyon kurma ve çıkar odaklı davranma gibi boyutlarda ele 

alınırken; politik taktikler de kendi fikirleri için destek oluşturma, imaj yaratma, etkili 

kişilerle iletişim kurma, güç koalisyonları oluşturma gibi boyutlarda incelenmektedir. 

Ulaşılan lisansüstü tezlerde politik taktiklerin güç, güç mesafesi, örgütsel adalet, örgütsel 

sinizm, demokratik örgüt kültürü gibi kavramlar ile birlikte ele alındığı görülmektedir. 

 

Anahtar sözcükler/Keywords: Politik davranış, politik taktik, etki taktiği, güç 

 
* Bu çalışmanın bir bölümü, birinci yazarın “Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının İş Ortamlarında Kullandıkları Politik 

Taktiklerin İncelenmesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği)” (2014) adlı yüksek lisans tezine dayanmaktadır. 
 Arş. Gör., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, caglarkaya@mu.edu.tr 
 Prof. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, aduman@mu.edu.tr 

53



Kaynakça/References 

 
Aktaş, T. (2019). Okul müdürlerinin paternalistik liderlik davranışları ile politik taktikleri 

arasındaki ilişkiler (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü, Denizli. 

Allen, R. W., Madison, D. L., Porter, L. W., Renwick, P. A., & Mayes, B. T. (1979). Organizational 

politics: tactics and characteristics of its actors. California Management Review, 22(1), Fall, 

77-83. 

Fışkınlı, G. (2020). Okul yöneticilerinin sahip olduğu yönetim felsefesi ile kullandıkları politik 

taktikler arasındaki ilişki (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi, 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli. 

French, J. R. P., & Raven, B. (1959) The bases of social power. In Cartwright, D. (Ed.). Studies in 

social power (259-269). England: Oxford. 

Güleş, H. (2016). Öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin ilişki davranışları ve kullandıkları 

politik taktiklerin incelenmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. 

Kaya, Ç. (2014). Eğitim fakültesi öğretim elemanlarının iş ortamlarında kullandıkları politik 

taktiklerin incelenmesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği) (Yayımlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Muğla. 

Okur, A. (2019). Kamu örgütlerinde pozitif psikolojik sermaye, politik davranış ve örgütsel sinizm 

etkileşiminin değerlendirilmesi: Erzurum ili Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde bir 

uygulama (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Erzurum. 

Pfeffer, J. (1992). Managing with power: Politics and influence in organizations. Boston: Harvard 

Business School Press. 

Sever, F. (2019). X ve Y kuşağı işgören özelliklerinin örgütsel politika algısı ve politik davranış 

üzerindeki etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Balıkesir. 

Turabik, T. (2019). Yükseköğretim örgütlerinde örgütsel demokrasi ile politik davranışlar arasındaki 

ilişki (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 

Ankara. 

Ulus, A. B. (2018). Çalışanların güç mesafesi ve örgütsel adalet algılarının politik davranışlar ile 

ilişkilerinin incelenmesi üzerine bir araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). 

Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu. 

54



ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ İNCELENMESİ 

(MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ) 

 

THE ANALYSIS OF TEACHERS’ ORGANIZATIONAL JUSTICE 
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Adalet; eşitliğin gözetilmesi, adilliğin sağlanması, temel hakların ve sorumlulukların 

belirlenmesi, özgürlüğün ve demokrasinin garanti altına alınması için gereken temel bir 

niteliktir. Adaletin, insanca yaşanılabilecek bir toplumsal sistem oluşturulabilmesinde 

önemli bir rolü bulunmaktadır. Bu nedenle ilk çağlardan beri Aristoteles, Kant, Locke, Marx, 

Rousseau ve daha birçok düşünür adalet konusunun gelişimine katkı sağlamıştır (Altınkurt, 

2010; Greenberg ve Cohen, 1982; Rawls, 1999). Bu katkılar sayesinde hem makro düzeyde 

toplumlar hem de mikro düzeyde örgütler incelenebilmiştir.  

Günümüzde, adaletin tüm örgütlerin etkili bir şekilde işleyişinde önemli olduğu 

genel bir kabuldür. Bu kabulün oluşmasına Adams (1965), Leventhal (1976), Greenberg 

(1987) gibi isimler önemli katkılar sağlamıştır. Sonuç olarak örgütlerin önceden 

belirledikleri amaçlarını gerçekleştirmesi için sağlanan bireysel katkıların örgütsel adalet 

algısı ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Diğer bir ifadeyle, bireyler kendilerine eşit 

davranıldığını, örgütte adaletin sağlandığını ve herkesin katkısı oranında değer gördüğünü 

düşünüyorsa örgütsel amaçların gerçekleşmesine daha çok çaba sağlayacaklardır. Diğer 

yandan, eğer örgütte farklı şekillerde kayırmacılık yapıldığı gözlemleniyorsa ya da örgütsel 

sorunların çözümünde doğrudan kanallar yerine politik taktikler kullanılıyorsa, çalışanlar 

psikolojik ve fiziksel olarak örgütten uzaklaşacak ve çalışanların örgüte katkısı azalacaktır. 

Bu durum, örgütlerde istenmeyecek bir durumdur. Özellikle girdisi ile çıktısı birey olan ve 

küçük hataların bile büyük sonuçlar ortaya koyma potansiyeli bulunan eğitim örgütlerinde 

bu tip durumlar daha da kritik hale gelmektedir.  

Eğitim örgütlerinde örgütsel adalet algısının yüklendiği kritik önemden dolayı bu 

çalışmada eğitim örgütlerine yön veren öğretmenlerin örgütsel adalet algılarının incelenmesi 

amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 2016-2017 eğitim öğretim yılında Muğla ilinde 

görev yapmakta olan öğretmenlere Niehoff ve Moorman (1993) tarafından geliştirilen 

Örgütsel Adalet Algısı Ölçeği uygulanmıştır. Ölçek dağıtımsal adalet, süreçsel adalet ve 

etkileşimsel adalet boyutlarından oluşmaktadır. Ölçekten toplam puan alınmamaktadır. Bir 

boyuttan alınan ortalama puanın artması çalışanın adalet algısının arttığını göstermektedir. 

Araştırmaya 385 öğretmen katılmıştır. Öğretmenlerin dağıtımsal adalet, süreçsel adalet ve 

etkileşimsel adalet algılarının nasıl olduğunu ortaya koymak için aritmetik ortalama ve 

standart sapma kullanılacaktır. Öğretmenlerin demografik özelliklerine göre dağıtımsal 

adalet, süreçsel adalet ve etkileşimsel adalet algılarının düzeylerinde farklılık olup 

olmadığını belirlemek için varyans analizlerinden yararlanılacaktır. 
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Bu çalışmanın amacı, okul müdürlerinin mesleki profesyonellik düzeylerini belirlemede 

kullanılabilecek bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu ilkokul, ortaokul ve 

lise müdürleri oluşturmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliği için açımlayıcı (AFA) ve doğrulayıcı (DFA) 

faktör analizi yapılmıştır. AFA sonucunda, Karara Katılımı Sağlama, Mesleki Etik, Mesleki Gelişim 

ve Mesleki Özerklik olmak üzere 22 maddeli ve dört faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Bu yapı DFA 

ile doğrulanmıştır. DFA ile elde edilen bulgular değerlendirildiğinde χ2/sd oranı 1.96 bulunmuştur. 

DFA ile hesaplanan diğer uyum iyiliği indeksleri şöyledir: GFI= .90, AGFI= .88, RMSEA= .05, 

RMR= .03, SRMR= .06, CFI = .93, NFI= .87, NNFI= .92.  

Ölçeğin güvenirliği için, madde toplam korelasyonu, Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı ve 

alt ve üst %27’lik grupların madde ortalama puanları incelenmiştir. Verilerin faktör analizinin 

gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını belirlemek için dağılımın normalliği ve uç değerler 

incelenmiştir. Dağılımın normalliğinin belirlenmesinde çarpıklık ve basıklık katsayılarına 

bakılmıştır. Bu değerlerin +1 ile -1 aralığında olduğu görülmüş, verilerin normal dağıldığı 

varsayılmıştır (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk (2016). Uç değerlerin belirlenmesinde z ve 

Mahalanobis uzaklıkları hesaplamıştır. Z değeri +3’ten büyük ve -3’ten küçük değerler ve .01 

anlamlılık düzeyine göre χ2 tablo değerinin üzerindeki Mahalanobis değerleri uç değerler olarak 

belirlenerek veri setinden çıkarılmıştır (Büyüköztürk, 2015, s. 99). 

OMMPÖ’nün Karara Katılımı Sağlama faktöründe maddelerin madde-toplam puan 

korelasyonları .28 ile .49 arasında, Mesleki Etik faktöründe .30 ile .39 arasında, Mesleki Gelişim 

faktöründe .30 ile .41 arasında, Mesleki Özerklik faktörüne .29 ile .37 arasında değiştiği 

görülmektedir. Madde toplam korelasyonun pozitif ve yüksek olması, maddelerin benzer davranışları 

örneklediğini ve ölçeğin iç tutarlığının yüksek olduğunu ifade eder.  

Ölçeğin güvenirlik analizi kapsamında, testin toplam puanlarına göre oluşturulan alt ve üst 

%27’lik grupların madde ortalama puanları arasındaki farklar incelenmiştir. Gruplar arasındaki 

farkların anlamlı çıkması, maddelerin bireyleri ölçülen davranış bakımından ayırt ettiğini 

göstermektedir (Büyüköztürk, 2015). Yapılan analizde, tüm maddelerin alt ve 

üst %27’lik grupları arasındaki fark p<.001 düzeyinde anlamlıdır. Ayrıca, ölçeğin güvenirliği için 

Cronbach Alfa iç tutarlık katsayıları (α) incelenmiştir. Bu katsayı Karara Katılımı Sağlama faktörü 

için .78, Mesleki Etik faktörü için .77, Mesleki Gelişim faktörü için .80, Mesleki Özerklik faktörü 

için .64 ve ölçeğin tümü için .79 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak, okul müdürlerinin mesleki 

profesyonelliklerini belirlemede kullanılabilecek psikometrik özellikleri yeterli, geçerli ve güvenilir 

bir ölçek geliştirilmiştir. 
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İnsanlık tarihine iz bırakanların yaklaşık yüzde ikilik kısmını üstün zekâlı veya 

yetenekli bireyler oluşturmaktadır (Marland, 1972). Isaac Newton, Albert Einstein, Marie 

Curie gibi birçok bilim insanı üstün zekâları ile toplumların dikkatini çekmekle kalmamış, 

toplumların gelişmesine de büyük katkılar sağlamışlardır. Bu açıdan bakıldığında özel 

yetenekli bireylerin, kendilerine uygun öğretim programları doğrultusunda özel eğitim 

almaları büyük önem arz etmektedir. Özel yetenekli öğrenciler için eğitim ortamlarının 

düzenlenmesi ve öğretimlerinin zenginleştirilmesi bu öğrencilerin entelektüel boyutları, 

yeterlikleri ve yetenekleri göz önünde bulundurularak oluşturulacak Bireyselleştirilmiş 

Eğitim Planları (BEP) ile yapılmaktadır. Okullarda bireyselleştirilmiş eğitim planı 

hazırlamak amacıyla BEP geliştirme birimi oluşturulur ve bu ekipte okul müdürü ya da 

müdür yardımcısı başkanlığında, rehberlik öğretmeni, öğrencinin sınıf öğretmeni, 

öğrencinin dersini okutan alan öğretmenleri, öğrencinin velisi ve öğrenci yer alır. Sınıf 

öğretmenleri, öğrencileri daha yakından tanıyabildikleri ve değerlendirebildikleri için 

BEP’lerin hazırlanmasında ve uygulanmasında BEP geliştirme biriminde önemli rol 

oynarlar. Ancak sınıf öğretmenleri lisans eğitiminde aldıkları özel eğitim derslerinin 

içeriğinin ve niteliğinin yetersiz olmasından dolayı özel yetenekli öğrencilere yönelik 

bireyselleştirilmiş eğitim planlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında yetersiz 

kalmaktadırlar (Kargın, 2004). Ayrıca, okul yöneticileri özel yetenekli öğrencilerin 

sayılarının az olmasından dolayı bu öğrencileri görmezden gelmekte ve öğrencilerin 

potansiyellerini geliştirebilecekleri uygun programların hazırlanmasını ve uygulanmasını 

önemsememektedirler (Emir ve Yaman, 2017, 3-4).  

Bu araştırma ile özel yetenekli öğrencilere yönelik bireyselleştirilmiş eğitim 

planlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında okul bileşenlerinin gözlemleri, deneyimleri, 

karşılaştıkları güçlükler; bu güçlüklerin aşılması için sundukları önerilerin ortaya konulması 

amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmada nitel araştırma türlerinden durum 

çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim öğretim 

yılında Zonguldak ili Ereğli ilçesinde özel yetenekli öğrencisi olan ve kaynaştırma 

uygulaması yapılan resmi ilköğretim okullarının birinci kademesinde bu öğrencilerin 

eğitiminde sorumluluğu bulunan okul yöneticileri, sınıf öğretmenleri ve psikolojik 

danışman/rehber öğretmenler oluşturmuştur. Araştırma verilerinin toplanmasında yarı 

yapılandırılmış görüşme tekniği; yarı yapılandırılmış görüşme sonuçlarının 

çözümlenmesinde ise betimsel analiz tercih edilmiştir. Devam eden araştırmanın beklenen 

sonuçlarına göre; sınıf öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin özel yetenekli öğrencilerin 

sosyal-duygusal özelliklerine ilişkin yeterli bilgiye sahip olmadıkları, bilişsel özelliklerine 

ilişkin ise bazı yanlış bilgilere sahip oldukları düşünülmektedir. Sınıf öğretmenlerinin, okul 
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yöneticilerinin ve psikolojik danışman/rehber öğretmenlerin özel yetenekli öğrencilerin 

bilişsel, davranışsal, duygusal gelişimlerini gözlemlemede ve desteklemede yetersiz 

kaldıkları öngörülmektedir. Sınıf öğretmenlerinin BEP hazırlama ve uygulama süreçlerinde 

en çok zorlandıkları durumlar arasında özel yetenekli öğrenci için gelişim alanlarına yönelik 

BEP’e alınacak kazanımları belirleme, sınıf mevcudunun fazla olması, ders süresinin kısa 

olması gibi sonuçların ortaya çıkması beklenmektedir. Okullarda özel yetenekli öğrencilere 

yönelik hazırlanan BEP’lerin kâğıt üzerinde kaldığı, özel yetenekli öğrencilere yönelik 

belirlenen kazanımların bireyselleştirilmediği ve zenginleştirilmediği düşünülmektedir. 

Ayrıca okullarda destek eğitim odalarının özel yetenekli öğrencilerin akademik ihtiyaçlarına 

cevap verecek fiziksel yeterliliğe sahip olmadığı, öğretim yönteminin zenginleştirilmiş 

içeriklerle öğrenciye sunulmadığı düşünülmektedir. Öğretmenler üstün zekâ ve özel yetenek 

kavramı, özel yetenekli bireylerin özellikleri ve gereksinimleri konusunda ne kadar doğru 

bilgiye sahip olurlarsa özel yetenekli öğrencilere sunulacak öğretim hizmetleri de o kadar 

etkili olacaktır. Öğretmenler, özel yetenekli öğrencilerin özelliklerine ilişkin yeterli bilgi ve 

beceriye sahip olmazlarsa bu çocuklar fark edilmeden kaybolup gideceklerdir. Araştırmanın 

bu sorunlara ışık tutması beklenmektedir.  
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ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN HİPOTETİK ETİK İKİLEMLER İÇİN 

ÇÖZÜM ÜRETME BİÇİMLERİ 

 

THE WAYS OF PRODUCING SOLUTIONS FOR HYPOTHETIC ETHICAL 

DİLEMMAS IN SPECIAL EDUCATION  

 

Burcu Seher ÇALIKOĞLU 

 

Bu çalışmanın amacı, sahada çalışan özel eğitim öğretmenlerinin kendilerine 

yönlendirilen hipotetik etik ikilemler karşısında nasıl çözüm ürettiklerini değerlendirmektir. 

Etik ikilem, basitçe gerçek yaşamda iki farklı eylem arasında kalma durumudur. Özel eğitim 

öğretmenleri, mesleki yaşamlarında pek çok etik problemle karşılaşabilmektedir. Bu 

ikilemler genellikle, öğretmen-meslektaş, öğretmen-yönetici ve öğretmen-veli arasında 

olabilmekte; ihmal ve istismar, çıkar elde etme, mesleki yetersizlik; duyarsızlık ve 

saygısızlık, etkisiz öğretim, hak ve ayrıcalıkları korumama gibi konularda 

gerçekleşebilmektedir.  

Bu çalışma, öğretmenlerin öznel bakış açılarına, değerlerine, algılarına, kendi 

duygularına ve deneyimlerine dayanarak gerçekleştirileceği için nitel bir araştırmadır. 

Araştırma verileri görüşme tekniği ile toplanmıştır. Özel eğitim öğretmenleri ile yapılan 

görüşmeleri “Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem” adlı dersini 2019-2020 eğitim-öğretim 

yılında alan İzmir Demokrasi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü ikinci sınıf öğrencileri 

gerçekleştirmişlerdir. Öğrencilere, görüşmelerini gerçekleştirmeden önce, uygulamalı dersin 

teorik ders saatinde “görüşme yöntemi” ile “etik ikilem probleminin nasıl üretilmesi 

gerektiği”ne yönelik bir eğitim verilmiştir. Öğrenciler, gözlem yapacakları okullara göre 

toplam on gruba ayrılmış; her bir gruba etik konusuna ait alt konu atanmıştır. Bu konular, 

Apaydın ve Vuran’ın (2020) editörlüğünü üstlendiği “Özel Eğitim Öğretmenleri için Etik 

İlkeler Kılavuzu”nda belirtilen kategoriler doğrultusunda belirlenmiştir.  Sözü edilen 

kategoriler, tarafsızlık, gizlilik, duyarlılık ve saygı, hak ve ayrıcalıkları koruma, ihmal ve 

istismarı önleme, çıkar elde etmekten kaçınma, mesleki yeterlilik, meslek itibarı, etkili 

öğretim yapma, araştırmacı sorumluluğu, araştırmacı sorumluluğu ve sosyal sorumluluktur. 

Her bir etik alt konusu için gruplardan gerçekte yaşanması mümkün olan hipotetik etik 

problem üretmeleri istenmiştir. Üretilen etik problemleri “siz olsaydınız ne yapardınız?” 

soru kurgusunda yapılandırılmıştır. Görüşme gerçekleştirilen 19 öğretmenin 11’i kadın, 8’i 

erkek; yaş ortalaması 30.35; mesleki deneyim yıl ortalaması 4.02; 14’ünün devlet ve 5’inin 

özel kurum çalışanıdır. Her kategoriden üretilen toplam 10 soru iki farklı öğretmene ayrı 

ayrı sorulmuştur. Öğretmenlerin verdikleri cevaplar içerik analizi tekniği ile çözümlenecek 

olup; verilen cevaplar, öğretmenlerin cinsiyeti, yaş/deneyim ve devlet ya da özel kurum 

olmak üzere hangi tür kurumda çalıştığına göre değerlendirilecektir. Araştırmadan elde 

edilen bulgulara, sonuçlara ve tartışmalara bildiri sunumunda yer verilecektir. 
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STUDIES WHICH SHAPE THE FIELD OF GIFTED EDUCATION: A 

HISTORICAL ANALYSIS 

 

“ÖZEL YETENEKLİLERDE EĞİTİM” ALANINA ŞEKİL VEREN 

ARAŞTIRMALAR: TARIHSEL BİR ANALİZ 

 

Burcu Seher ÇALIKOĞLU 

 

The aim of this research is being able to find outstanding studies which leads real 

change in the field of gifted education. Gifted education has a history dating back 100 years 

(Misset & McCornick, 2014). There is no doubt that research articles which run on 

conventional lines can be defined as the repetition of the previous ones. In order to 

distinguish studies based on hunches and tradition from large-scale-change-causing in 

intellectual understanding or social practice, the author will review journals and books about 

giftedness.  

When it is checked from the beginning to the current time in literature, we observe 

say that gifted education literature is now more complex, conceptual, and includes more 

conflicts based on the cumulation of knowledge. There have been considerable changes in 

the manner of having more collaborative and inclusive mind, taking care more about 

minority such as, poverty, diversity, race, and ethnic problems in giftedness among the 

practices of research (Calikoglu, 2018).  

Among such quality improvements, which articles hit the fire first became the 

problem of this research. While this study is important in defining prominent works in the 

field, how it can be done to come such conclusions will be the most strength of the study. 

While analyzing citation rates is recommended in determining best articles due to the fact 

that its an objective indicator; citation rates is inadequate to show the quality and accuracy 

of conclusion. On the other hand, articles published in earlier period might have more cited 

in time than newer one. Based on the advantages and disadvantages of the situation, 

evaluation will be made by taking social or political considerations into account. On the 

conference day, as a conclusion, each selected study will be summarized about its problem, 

methodology, results and given its importance to the field.  

 

Keywords: Meta-evaluation, gifted education, social change 

 

 

References 

 
Çalıkoğlu, B. S. (2018). Knowledge Characteristics of Literature in Gifted and Talented 

Education Comparative Analysis. V. Üstün Yetenekliler Eğitimi Kongresi: 4-6 Mayıs 

2018, İstanbul. Poster Sunumu. 

Misset, T. C., & McCornick, K. M. (2014). Conceptions of Giftedness. In J. A. Plucker & C. 

M. Callahan (Eds.) Critical issues in gifted education (2nd ed., pp. 143-158). Waco, 

TX: Prufock Press. 

 
 Dr. Öğr. Üyesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, burcu.calikoglu@idu.edu.tr 

61



ÜSTÜN ZEKÂLI VE YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DÜZEYLERİ 

İLE ÖĞRENME STRATEJİLERİ KULLANMA BECERİLERİ ARASINDAKİ 

İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ 

 

EXAMINING THE RELATIONSHIPS BETWEEN THE ENGLISH LEVELS AND 

SKILLS TO USE LEARNING STRATEGIES OF GIFTED AND TALENTED 

STUDENTS 

 

Ebru ILİMAN GÜLLÜHALI 

Ahmet KURNAZ 

 

Bireylerin bir alandaki bilgileri kendi başlarına nasıl öğrenebileceklerinin akademik 

başarıları üzerindeki etkisi büyüktür. Öğrenenlerin bir bilgi birimini kendi kendilerine 

öğrenirken kullandıkları stratejilere öğrenme stratejileri denilmektedir. Bu çalışmada, üstün 

zekâlı ve yetenekli öğrencilerin öğrenme stratejilerini kullanma becerilerine ilişkin 

algılarının, İngilizce öğrenme düzeylerinde herhangi bir farklılığa sebep olup olmadığı 

araştırılmıştır. Bu çerçevede, üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin İngilizce dil bilgisi ve 

kelime düzeyleri, okuduğunu anlama düzeyleri, yazma düzeyleri ile öğrenme stratejileri 

arasında anlamlı bir ilişki var olup olmadığı incelenmiştir. Nicel araştırma yaklaşımı 

çerçevesinde tasarlanan bu çalışma, ilişkisel tarama modeli deseni kullanılarak yapılmıştır. 

Araştırmanın evrenini 2017-2018 eğitim öğretim yılında Türkiye'deki Bilim ve Sanat 

Merkezlerine devam eden 5. 6. 7. ve 8. sınıf üstün zekâlı ve yetenekli öğrenciler 

oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Manisa il ve 

ilçelerindeki Bilim ve Sanat Merkezlerine devam eden 86 üstün zekâlı ve yetenekli ortaokul 

öğrencisi oluşturmuştur. Çalışma grubundaki üstün zekâlı ve yetenekli ortaokul öğrencileri 

sınıf gözetmeksizin rastgele seçilmiştir. Araştırmadaki üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin 

50’si kız, 36’sı erkek; 20’si beşinci sınıf, 19’u altıncı sınıf, 23’ü yedinci sınıf, 24’ü sekizinci 

sınıf öğrencisidir. Çalışma grubundaki üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin 69’u genel 

zihinsel yetenek,  7’si müzik, 10’u resim alanlarından BİLSEM’e kabul edilmiştir. Veri 

toplama aracı olarak kişisel bilgi formu, MSLQ Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği 

ve Oxford İngilizce Düzey Belirleme Testi kullanılmıştır. Çalışma, Öğrenme Stratejileri 

ölçeği değişkenleri çerçevesinde oluşturulmuştur. Öğrenme Stratejileri ölçeği, yineleme, 

düzenleme, ayrıntılandırma, eleştirel düşünme, metabilişsel düşünme, yardım arama, çaba 

yönetimi, akran işbirliği, zaman ve çalışma ortamı değişkenlerini ölçmektedir. İngilizce 

düzey belirleme testi sonucunda, öğrencilerin İngilizce düzeyleri dil bilgisi ve kelime, 

okuma, yazma bölümlerinden ayrı olarak elementary, pre-intermediate ve intermediate 

olarak belirlenmektedir. Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere uygulanan test ve ölçekten 

elde edilen veriler kodlanarak, araştırmanın istatistiki analizleri SPSS programı kullanılarak 

yapılmaktadır ve çalışmanın analizleri devam etmektedir.  

 

 

Anahtar sözcükler/Keywords: Üstün zekâlı ve yetenekli öğrenciler, öğrenme 

stratejileri, İngilizce dersi

 
 Doktora Öğrencisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, ebruiliman@gmail.com 
 Doç. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi, ahkurnaz@hotmail.com 

62



MAHANA FİLMİ BAĞLAMINDA DEĞERLER EĞİTİMİNDE 

ATAERKİL UNSURLAR 

 

PATRIARCHAL ELEMENTS IN VALUES EDUCATION IN THE CONTEXT OF 

MAHANA MOVIE  

 

Tolga İLHAMİ1 

Mustafa GİRGİN2 

Hülya AYILMAZDIR3 

 
Erkeklerin egemen olduğu ataerkil yapıda kadınlar geri planda kalırlar. Toplumda kadın 

üzerindeki erkek egemenliğini arttırma, ailede çocuk ve kadın üzerinde erkek egemenliğinin 

kurumsallaşması ve gösterimi anlamına gelmektedir. Bu “erkeğin toplumun önemli kurumlarında 

gücü elinde tuttuğunu” ve “kadının böylesine bir güce ulaşım hakkının engellenmesi”ni belirtir. Yine 

de, bu “kadınların ya tamamen güçsüz ya da tamamen haklarından, kaynaklardan ve etkiden mahrum 

edildiğini” belirtmez. Kadınların günümüzde anayasal haklarla erkeklerle aynı haklara sahip olduğu 

bir gerçektir. Ancak önlerindeki cam tavan etkisi kadınların üst düzey örgütsel kademelere 

gelmesinin önündeki yapay engellerdir. Ataerkillik bir anda ortaya çıkmış bir konu değildir. 

Temelleri tarım toplumu öncesine kadar geri götürülebilir. Sanayi devriminden sonra ortaya çıkan 

üretim-tüketim miktarlarının çığır açıcı boyutunda nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyulmuştur. 

Fabrikaların işgücü sayısını erkekler karşılamayınca kadınlar da çalışmaya başlamıştır. Bu durumun 

ortaya çıkmasında Fransız İhtilâl’inin doğurduğu sonuçlardan özgürlük ve eşitlik fikirleri de son 

derece etkili olmuştur. Ancak ataerkil yaşam insanların yaşam tarzlarına çok uzun zamandan beri 

sirayet ettiği için etkilerini günümüzde de sürdürmektedir. Adalet değerlerin önemli bir parçası 

olduğu için, kadınlara toplumda ve ailede hak ettikleri değerlerin verilmemesi adalet kavramına 

aykırıdır. Bu yapısal sorun toplumdaki bazı değerlerin eğitimini sınırlandırabilir. Değer, karar alırken 

alternatif durumlar arasından tercih yapmaya yarayan inançlardır.  

Bu çalışmada 1960’lı yılların Yeni Zelanda’sında kırsalı, aileler arası rekabeti ve ataerkil 

düzenini anlatan Mahana filmi üzerinde durulacaktır. Bağlamsal olarak değerler eğitiminde ataerkil 

unsurların inceleneceği çalışmada öğretmen adaylarına bir senaryo yazdırılacaktır. Etkinliğin 

uygulanacağı grup ön koşul olarak Mahana filmini izleyecektir. Katılımcılar gruplar oluşturmadan 

önce ataerkil unsurların hangi değerleri engellediğini tartışacaktır. Ardından ısınma etkinliği için 20 

katılımcı 5 er kişiden 4 gruba ayrılacaktır. Gruplardan kendilerine verilen materyalleri kullanarak ev, 

aile, çocuk figürleri oluşturmaları istenecektir. Isınma etkinliğinden sonra sözcü grubun figürlerini 

tanıtır. Tanıtımdan sonra gruplara filmin kırılma anlarından biri olan çekirdek ailenin geniş aileden 

kopmasından hemen önceki sahneden itibaren İstasyon Tekniği ile filme alternatif olay örgüleri 

oluşturmaları yönergesi verilecektir. Her grup her masaya üçer defa uğrar ve bir dakikanın ardından 

gelen son düdükle olay örgüsü oluşturma kısmını bitirilecektir. Yönetici bildirimi yaptıktan sonra 

düdüğü çalacaktır ve kronometreden bir dakika süre tutacaktır. Bu süre zarfında gruplar olay 

örgülerini yazacaktır. Son aşamada olay örgülerindeki ataerkil unsurların değerlerin önüne nasıl 

geçtiği tartışılacaktır. 

Bu araştırmadan “Ataerkil unsurların” 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programında yer alan 

“Aile birliğine önem verme”, “Dürüstlük”, “Çalışkanlık” gibi değerlerin yaşanmasına engel olmakla 

kalmayıp güncel sorunlar yarattığının anlaşılması beklenmektedir. 
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DİJİTAL MESLEKLERDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ: SORUNLAR VE 

POLİTİKALAR 

 

GENDER EQUALITY IN DIGITAL WORKS: ISSUES AND POLICIES 
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Çağlar ÖZBEK 

Uğur Can KÖŞK 

 
Yaşadığımız yüzyıl, diğer yüzyıllara kıyasla çok daha hızlı bir değişim ve dönüşümün 

yönlendiriciliğinde gerçekleşmektedir. Bu dönüşüm ekseninde günümüzde çoğunlukla Endüstri 4.0, 

nano-teknoloji, yapay zekâ, dijital okuryazarlık, sürdürülebilirlik, insansız araçlar, yazılım 

geliştirme, içerik üretme gibi kavramlar tartışılır hale gelmektedir. Tartışmalar; sürdürülebilir 

kalkınma ve gelişimi sağlayacak toplum yapısını oluşturmanın, bunun için gerekli altyapı ve eğitim 

olanaklarını şekillendirmenin, içinde bulunulan dijital dönüşüm çağında tüm karar alıcıların 

öncelikleri arasında olduğu; robotik sistemler, otomasyon, yapay zekâ ve biyoteknoloji gibi 

alanlardaki gelişmelerin bambaşka bir geleceğe kapı araladığına dikkat çekmektedir. Yaratacağı 

etkilerin yanı sıra bu dönüşümün, çalışma hayatında ve meslekler üzerinde de etkisini gösterdiği ve 

hatta göstereceği de günümüz toplumsal gerçekliğinin başında gelmektedir. Yapay zekâ, mobil 

internet, bulut teknolojisi, insansız araçlar, nanoteknoloji ve 3D yazıcılar gibi yıkıcı teknolojilerin iş 

dünyasındaki kullanım yoğunluğunun artmasıyla pek çok meslek yok olurken farklı iş sektörlerinde 

yeni işler veya yepyeni iş sektörleri ortaya çıkmakta, daha da önemlisi gerektirdiği bilgi ve beceriler 

açısından birçok meslek ciddi şekilde dönüşmektedir (Yükseköğretim Kurulu, 2019). 

Bütün bu dönüşüme toplumsal cinsiyet perspektifinden bakıldığında, Endüstri 4.0’ın kas 

gücünü ortadan kaldıracağı ve bunun yerine “niteliği” yani beyin gücünü ortaya çıkarması 

beklenmektedir. Dördüncü Sanayi Devrimi’nin dijital yeterliliklere sahip olan, yaratıcılık ve ekip 

çalışması gibi makinelerin taklit edemeyeceği becerilere sahip olan bireyleri ön plana koyacağı 

söylenebilir.  

Basitçe bazı meslekleri yok edip yeni meslekler ortaya çıkarmanın ötesinde iş yaşamında 

sahip olduğumuz rolleri dönüştürecek olan akıllı teknolojilerin getirdiği ekonomik ve sosyal değişim 

sürecine kadınların ve erkeklerin eşit katılım ve katkı sağlaması hayati önem taşımaktadır. Buna 

paralel olarak, tartışmanın kadınların dezavantajlı konumunu azaltacağı ve/veya ortadan kaldırılacağı 

varsayımı üzerine şekillense de günümüz verileriyle mevcut durumun bu anlamda eşitlik temelinde 

ilerlemediğinin altı çizilmelidir. Örneğin Dünya Ekonomik Forumu’nun Endüstride Cinsiyet Ayrımı 

Raporu’na (World Economic Forum, 2016) göre, gelecek 5 yıl içinde 3 milyon kadının işini 

kaybetmesinin beklendiği gündeme alınırken, iş dünyasında kadın-erkek eşitsizliğinin daha da 

karmaşık hale geleceği uyarısı yapılmıştır. Forumun 2018 Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu 

Raporu ise, ileri teknolojilerde yeni cinsiyet uçurumlarının oluşabileceğine dikkati tekrar çekiyor 

(World Economic Forum, 2018). 

Bahsi geçen tüm temel dönüşüm ve tartışmalar ekseninde bu çalışma, ikincil kaynak 

taramalarından elde edilecek veriler öncülüğünde dijital dönüşümün işgücü piyasasında var olan 

toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştireceği endişesiyle birlikte, bu eşitsizliğinin önüne nasıl 

geçilebileceği hususunda ortaya konabilecek politikaları dünya ve Türkiye ekseninde tartışmayı 

hedeflemektedir. 
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ÇOK BOYUTLU TOPLUMSAL CİNSİYET ROL BEKLENTİLERİ 

ENVANTERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

 

DEVELOPING MULTIDIMENSIONAL GENDER ROLE EXPECTATIONS 

INVENTORY 

 

Arca ADIGÜZEL 

Öner ÇELİKKALELİ 

Alper KARABABA 

 
Bu çalışmanın amacı, Çok Boyutlu Toplumsal Cinsiyet Rol Beklentileri Envanteri’nin 

(ÇBTRBE) geliştirilmesi ve temel geçerlik ile güvenirlik çalışmalarının gerçekleştirilmesidir. 

Araştırmanın çalışma grubunu, iki ayrı katılımcı grubundan toplam 460 kişi oluşturmaktadır. 

Araştırmanın ilk grubu 160 (99 kadın, 61 erkek) ikinci grubu ise 300 (189 kadın, 111 erkek) bireyden 

oluşmaktadır. Bu bireylerin yaşları 18 ile 30 arasında değişmekte, yaş ortalaması 20,4’tür. Araştırma 

verileri 2018-2019 eğitim-öğretim yılında toplanmıştır. Veri toplama araçları olarak; Demografik 

Bilgi Formu, geliştirilen ÇBTRBE ve Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeği kullanılmıştır. Veriler SPSS 24.00 

ve AMOS 22 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde, betimleyici istatistikler 

ile birlikte Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı, Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör 

Analizi kullanılmıştır. Envanterin her bireyin dolduracağı Kadın ve Erkek Formu bulunmaktadır. 

Ölçek geliştirme sürecinde hem bireylerden alınan cinsiyet rol beklentileri hem de alanyazın ve daha 

önce geliştirilmiş ölçme araçları dikkate alınarak madde havuzu oluşturulmuştur.  

Envanterin Erkek Formu için Varimaks döndürme yöntemiyle gerçekleştirilen temel 

bileşenler analizi sonucunda 27 maddeden oluşan envanterin toplam varyansın % 47.84’ünü 

açıklayan üç faktörlü bir yapı gösterdiği belirlenmiştir. Bu faktörler Sosyal İlişkiler, Aile-Ev İlişkileri 

ve Romantik-Partner İlişkileri olarak isimlendirilmiştir. Bu üç bileşenli yapı, doğrulayıcı faktör 

analizi ile doğrulanmış ve uyum indekslerinin iyi uyuma işaret ettiği tespit edilmiştir (χ2/df= 3.19, , 

IFI= .93, CFI= .93, TLI= .93, RMSEA= .08). Cronbach alfa İç tutarlık katsayısı ise tüm ölçek için 

.92, Sosyal İlişkiler boyutu için .79, Aile-Ev İlişkileri boyutu için .82 ve Romantik-Partner İlişkileri 

boyutu için .86 olarak bulunmuştur. 

Envanterin Kadın Formu için Varimaks döndürme yöntemiyle gerçekleştirilen temel 

bileşenler analizi sonucunda 28 maddeden oluşan ölçeğin toplam varyansın % 45.50’sini açıklayan 

üç faktörlü bir yapı gösterdiği belirlenmiştir. Bu faktörler Sosyal İlişkiler, Aile-Ev İlişkileri ve 

Romantik-Partner İlişkileri olarak isimlendirilmiştir. Bu üç bileşenli yapı doğrulayıcı faktör analizi 

ile doğrulanmış ve uyum indekslerinin iyi uyuma işaret ettiği tespit edilmiştir (χ2/df= 3.53, , IFI= .91, 

CFI= .91, TLI= .90, RMSEA= .09). Cronbach alfa İç tutarlık katsayısı ise tüm ölçek için .92, Sosyal 

İlişkiler boyutu için .84, Aile-Ev İlişkileri boyutu için .81 ve Romantik-Partner İlişkileri boyutu için 

.87 olarak bulunmuştur. 

Son olarak ölçüt bağıntılı geçerlik çalışmasında Bilişsel Çarpıtma Ölçeği ile ÇBTRBÖ 

arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bu analizden elde edilen bulgular ölçeğin kuramsal çerçeve 

tarafından desteklenen ölçüt bağıntılı geçerliğe sahip olduğunu göstermektedir. Bilişsel Çarpıtmalar 

Ölçeği puanları ile envanterin Erkek ve Kadın Formları puanları arasında sırasıyla .34 ve .33 pozitif 

yönde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Sonuç olarak Toplumsal Beklentiler Rol Beklentileri 

Ölçeği’nin beliren yetişkinlerin toplumsal cinsiyet rol beklentilerini geçerli ve güvenilir bir biçimde 

ölçebilecek psikometrik değerlere sahip olduğu söylenebilir. 
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HETERONORMATİF BAĞLAMDA CİNSİYETÇİ STEREOTİPLERİN YENİDEN 

ÜRETİLMESİ: MÜHENDİS VE HASTABAKICI MESLEK GRUPLARI İLE 

NİTEL BİR ARAŞTIRMA 

 

THE REPRODUCTION OF SEXIST STEREOTYPES IN A 

HETERONORMATIVE CONTEXT: A QUALITATIVE RESEARCH WITH 

ENGINEER AND CAREGIVER PROFESSIONAL GROUPS 

 

Kinem TOKDEMİR1 

 

Bu çalışmanın amacı; heteronormatif bağlamda yeniden üretilen cinsiyetçi 

stereotipleri\kalıp yargıları saha araştırması aracılığıyla çözümleme hedefine 

dayanmaktadır. Heteronormatif kurgu, yalnızca kadın ve erkek cinsiyetlerini içeren 

heteroseksüelliği norm olarak kabul eder ve diğer tüm cinsiyet rollerini dışlar. Kültürel ve 

toplumsal olan bu kurguya göre biyoloji temelli kadın-erkek toplumsal cinsiyet rolleri 

doğaldır. Bu roller dışında kalan diğer tüm roller ise a(norm)al kabul edilir ve dışlanır. Bu 

dolayımla, çalışmada kısıtlı da olsa kadın-erkek rolleri temelinde cinsiyetçi kalıp yargılar 

üzerine; toplamda on iki kişi ile birlikte bir saha araştırması yapılmıştır. Çalışmanın yöntemi, 

nitel araştırma yöntemidir. Veri toplama tekniği olarak ise yüz yüze derinlemesine görüşme 

tekniği kullanılmıştır. Saha araştırması için seçilen araştırma grubu, toplumsal olarak 

cinsiyet atfedilen meslek gruplarından hastabakıcı ve mühendislik mesleklerini icra eden 

kadın ve erkek görüşmecilerden oluşmaktadır. Araştırmada katılımcılara başlangıçta tamamı 

kurgu olan üç senaryo sunulmuştur. Ardından katılımcılardan bu senaryolarda eylemleri 

gerçekleştirenlerin hangi cinsiyetlerden olduğu yönündeki cevapları istenmiştir. Daha sonra 

yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme soruları sorularak; bu görüşmelerdeki 

düşünceleri ve senaryoya verilen cevaplar arasındaki çelişkiler gözlenmiştir. Bu iki meslek 

grubunun tercih edilmesinin nedeni, kadınların yoğunlukta olduğu hastabakıcı mesleği ile 

erkeklerin yoğunlukta olduğu mühendislik mesleğinde; araştırma katılımcılarının kadın ve 

erkek rolleri üzerine ne kadar cinsiyetçi kalıplar taşıdığına dair bir yüzleşme yaşamalarını 

sağlamaktır. Dolayısıyla yürütülen saha araştırması kısıtlı da olsa elde edilen veriler ve 

bulgular, cinsiyetçilik üzerine yüzleşme yapabileceğimiz elverişli bir imkân sunmaktadır. 

Nitekim heteronormatif kurgu, cinsiyetçi olduğumuzu kabul etmesek bile kimi zaman 

gönüllü olarak kimi zaman da bilinçsizce yerine getirdiğimiz düşünceler ve eylemleri 

içermektedir. Böylelikle düşüncelerimiz ve eylemlerimiz arasında ortaya çıkan çelişkiler 

cinsiyetçi stereotipleri üretir ve yeniden üretir. Nihayetinde bu çalışma, bir suçlama niyeti 

taşımamakla birlikte cinsiyetçi olduğu fark edilmeyen düşünceler, eylemler ve pratiklerin 

saha araştırması yoluyla deşifre edilmesi niyetini taşımaktadır. Elde edilen bulgular 

neticesinde bir kadın mühendis hariç, kadın-erkek ikili cinsiyet dikotomisini aşan roller ve 

heteronormatif kalıp yargılar dışında yanıtlar alınmamıştır. Çalışmanın giriş bölümünde 

kavram setine dair genel değerlendirmenin yapılmasının ardından ‘saha verilerine dair’ 

başlığı altında araştırma verileri verilmiştir. Daha sonra çalışma bulguların 

değerlendirilmesiyle sonuçlandırılmıştır. 
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MODERNİTENİN ÖTEKİ YÜZÜ: SUÇ OLGUSUNUN DÖNÜŞÜMÜ 

 

THE OTHER SIDE OF MODERNITY: CONVERSION OF CRIME 

 

Nihat AYCAN1 

 

Çalışmada modernite ile post modernitenin belirleyici unsurları tanıtıldıktan sonra, 

normalden anormale ya da sapmadan suça nasıl gelindiği Foucault’nun düşünceleri esas 

alınarak belirtilmiştir. Foucault, modernite ve postmodernitenin iktidar ve tahakküm 

mekanizmalarıyla varlık bulduğunu; okul, işyeri, hastane ve cezaevi gibi kurumlar 

aracılığıyla topluma yerleştiğini; kurumların temel işlevinin, modern toplumda istenmeyen 

davranışlarda bulunanları marjinal kişiler şeklinde yaftalayıp toplum dışı tehdidini 

uyguladığını; nihayet, söz konusu davranışları suç şeklinde niteleyerek engellemek istediğini 

belirtmiştir. Çalışmanın amacı günümüzün kapitalist üretim alanına ait kuralların ihlal 

edilmesini, sapma, suçlardan hareket ile ortaya koymaktır. Bunun için modern ve 

postmodern dönemin ekonomi alanındaki uzantıları ve bunların insan yaşantısına yansıma 

düzeyleri, Türkiye’deki ekonomik suçlar esas alınarak açıklanmıştır. Sapma ile kendisini 

ifade edip suç şeklinde norma dönüşen tüm kurallar, Ceza Yasasında maddeler şeklinde 

sayılarak somutlaştırılmıştır. Bu incelemede söz konusu Türk Ceza Yasası’ndaki ekonomik 

suçlar, modernlik ve postmodernlik merkezinde açıklanmıştır. Benimsenen sistematik 

yaklaşım çerçevesinde, suç sayılan davranışlar; mesleki suçlar, örgütsel suçlar ve mala karşı 

suçlar şeklinde gruplandırılıp değerlendirilmiştir. Bunlardan örgütsel suçlar, Türkiye’nin 

kendisine özgü toplum koşulları gereği, trafik kazası gibi başka bir etkenin sonucuyla dolaylı 

şekilde ya da göçmen kaçakçılığı şeklinde doğrudan ortaya çıkarken, mesleki ve mala karşı 

suçlar birbirileriyle iç içe geçmiş ve biri diğerinin devamı şeklinde olduğu görülmüştür. 

Örneğin hırsızlık hem mala karşı, hem mesleki suç kapsamındadır. Bu hırsızlık nitelikli 

hırsızlık şekline dönüştüğünde örgütsel suç oluşmaktadır. Aynı şekilde dolandırıcılık, yağma 

hem mala karşı hem mesleki suç iken, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli yağma suçları da 

örgütsel suçtur. Bu konuya toplumun duyarlılığını ve olayın boyutlarını göstermek için, 

ekonomik suçlarla ilgili ulusal ve uluslararası toplumda infial yaracak olaylardan örnekler 

verilmiştir. Söz konusu yaklaşımla suç açıklamaları Türkiye'nin modernlik, postmodernlik 

düzeyinin belirtilmesine de imkân vermiştir. Araştırmada betimsel yöntem benimsenerek, 

doküman incelemesi yapılmıştır. Doküman olarak konu ile ilgili alan yazında yapılmış bazı 

kuramsal çalışmaların yanı sıra, uygulamalı doküman verileri olarak da Adalet Bakanlığı 

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü ile TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu)’in 2018 Adli 

istatistiklerinden yararlanılmıştır. Modernlik ve postmodernlik göstergesi olarak ekonomik 

suçlarla ilgili Türkiye’de oluşturulmuş yeni adli kurumlar tanıtılmış ve bunların 

Türkiye’deki durumu toplum kurumları açısından da açıklanmıştır. Sonuçta modernlik ile 

postmodernliğe suç açısından bakıldığında, bunların toplum sorunlarına çözüm yerine suçu 

arttırdığı ve çeşitlendirdiği saptanmıştır. Modernlik ve postmodernlik suç kurumlarıyla 

birlikte gündeme geldiğinde, suç mağduru olarak sadece bireyler değil; sigorta şirketleri, 

bankalar gibi ticari işletmelerle tüketici grupları, hatta devlet kurumlarıyla suç olayı birlikte 

değerlendirilmelidir. 
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POSTMODERNLİK İDDİALARINA KARŞI ÇAĞDAŞ SOSYAL DÜNYAYA 

İLİŞKİN ALTERNATİF BİR AÇIKLAMA DENEMESİ: MODERNLİĞİN 

GERİLEMESİ 

 

AN ALTERNATIVE EXPLANATION ATTEMPT ON THE CONTEMPORARY 

SOCIAL WORLD AGAINST POSTMODERNITY CLAIMS: THE REGRESSION 

OF MODERNITY 

 

Orçun GİRGİN1 

 

Sosyal dünyanın 1970’lerden itibaren geçmişten ayırt edilebilir bir değişim sürecine 

girdiğini söyleyebiliriz. 20. yüzyılın önemli bir bölümünde yurttaşlık anlayışı, dengeli bir 

sosyal tabakalaşma piramidi ve laik bir sosyal formasyon ile anlam kazanan toplumsal 

yaşamın parametreleri dönüşüme uğramaya başlamıştır. Ulusal kimlikler zayıflarken, yerel 

kimliklerin desteklendiği gözlemlenmiş, devlet ekonomideki müdahaleci rolünden 

vazgeçmeye başlamış, etnisite ve dini inançlar yükselişe geçmiştir. Modernliğe anlamını 

veren kurumsal konfigürasyonların çözülme eğilimi göstermesi, sosyal teoride yeni bir 

anlatının ön plana çıkışıyla paralel olarak gelişmiştir. Modernliğin aşılmaya yüz tuttuğu, 

yepyeni bir insanlık durumunun onun yerini almaya başladığı düşüncesi, sosyal teorideki 

tartışmalarda merkezi yer tutmaya başlamıştır. Bu tartışmaları alevlendiren gelişme, 

postmodernizm olarak adlandırılan bir sosyal teorinin modernliğin sonunu ilan etmesidir. 

Postmodernizm, büyük ölçüde modernliği totaliter olarak etiketlerken, toplumsal yaşamdaki 

dönüşümleri bir özgürleşme süreci olarak görmekte ve post-modern olarak tanımlanan yeni 

bir çağın başlangıcını müjdelemektedir. Buna karşılık, postmodern çağa geçildiğine dair 

söylemler önemli bir gelişmeyi gözden kaçırmaktadır. Postmodernizmin ihmal ettiği 

gerçeklik, sosyal sahaların tümünde gözlemlenen değişimlerin dünya ekonomi politiğindeki 

radikal değişim ile doğrudan ilişkili olmasıdır. Sosyal refah devletine karşı yürürlüğe 

koyulan neoliberal ekonomi politikaları, modernliğin 20. yüzyıldaki kurumsal formundan 

uzaklaşmasının faili olmuştur. Neo-liberal ekonomi politik dünya genelinde egemenlik 

kurarken, programının temelini oluşturan kimlik politikalarına dayalı olarak yurttaşlık 

anlayışı yerini kültürel kimliklerin egemenliğine bırakmaya, otoriter siyaset güçlenmeye, 

etnik ve dinsel özcülük eğilimleri genelleşmeye başlamıştır. Buna bağlı olarak, politik 

sahada demokrasi, ekonomik sahada korumacı ekonomiler, kültürel sahada da laiklik güç 

kaybetmektedir. Yani, postmodernizmde görülen, ekonomik değişimlerden bağımsız olarak 

politik ve kültürel sahayı açıklama girişimleri yetersiz bir çözümlemeyi ortaya koymaktadır. 

Bununla birlikte, salt kültürel değişimlerden hareketle yeni bir çağın doğuşunu ilan etmek 

temelsiz bir yaklaşıma işaret eder. Esas olarak, modernliğin bitişi yerine gerilemesinden söz 

etmek gerekmektedir. Modernliğin 20. yüzyıldaki kurumsallaşma süreci aynı zamanda 

demokrasinin kurumsallaşmasını ifade etmektedir. Dolayısıyla modernliğin güçlenmesi 

demokrasinin kapitalizme karşı bir denge unsuru olarak var oluşuyla mümkün olmuştur. Son 

dönemde neoliberal ekonominin egemenlik kurması sonucu gerilemeye başlayan temel 

kurum siyaset, bu bağlamda güçten düşen siyasal rejim de demokrasi olmuştur. Böylece, 

neoliberal kapitalizm demokrasinin dengeleyici işlevinden kurtularak, çıkarlarını 

gerçekleştirmek adına modernliği klasik formundan uzaklaştırmaya başlamıştır. Bu durum 

bize modernliğin bir sona ulaşmak yerine gerileme süreci yaşadığını göstermektedir. Çünkü 

modernliğin kurumları ortadan kalkmamış, neoliberal programın uygulanması sonucu biçim 
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değiştirmiştir. Yakın dönemdeki gelişmeler göz önüne alındığında, modernliğin temel 

dayanakları olan; ulus-devlet, kapitalizm ve sosyal aktörler varlığını korumakla birlikte, 

artık karşımızda çoğunlukçu demokrasi modeline dayalı olarak ortaya çıkan otoriter 

iktidarlar, devlet müdahalesinden bağımsızlaşmış denetimsiz bir kapitalizm ve merkezsiz 

özneler vardır. Dolayısıyla güncel toplumsal gerçeklik yeni bir başlangıç olarak 

postmodernlikten ziyade bir gerileme süreci olarak moderndışılaşmaya işaret etmektedir. Bu 

iddiamız, modernliğin kurumsal sahalarındaki değişimler çerçevesinde temellendirilecektir. 
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FRANKFURT OKULU’NUN MODERNLİK ELEŞTİRİSİ 

 

MODERNITY CRITICISM OF FRANKFURT SCHOOL 

 

Seçil ÖZDEMİR1 

 

İnsanın, anlamak, anlamlandırmak ve açıklamak için, kendisine, doğaya ve evrene 

sorular sorup yanıtlar bulmaya çalışmasının etkinliği olarak değerlendirebileceğimiz felsefe, 

bir yandan akla duyulan büyük güven ve bağlanma, diğer yandan da onun farklı bakımlardan 

eleştirilmesine yönelik girişimlerin tarihsel serüvenidir bir bakıma. Övgü veya yergi olup 

olmamasına bakılmaksızın, Sokrates’in başlattığı, Descartes’ın devam ettirdiği akla yönelik 

eleştiriler Kant ile yeni bir boyut kazanmış, nihayetinde modern adı verilen dönemde 

bütünüyle bir güven ve bağlanma halini almıştır. Akla duyulan bu güven ve bağlanma 

dönemine, yine aklın ürünü olduğu kabul edilen bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile 

ekonomik büyüme de eşlik etmiş ve sonuçta yeni/modern bir dünya doğmuştur. Bu dünyayı 

nitelemek üzere kullanılan Aydınlanma, Pozitivizm ve Modern, bu dönem felsefesinin temel 

konuları haline gelmiştir.  

Aydınlanma hareketinin temsilcileri, akla ve onun en yetkin bilgi formu olduğunu 

kabul ettikleri bilime güvenin en üst düzeye taşınmasına ve “Aklını kendin kullanmak 

cesaretini göster!” sözünün insanlar için kılavuzu haline gelmesine ön ayak oldular. 

Newton’u simge bilim insanı kabul ederken, fizik dünyanın nasıl olduğunun bilgisinin de 

onun kurduğu fiziğin ürünü olarak gören Aydınlanma hareketinin kabulleri sonuçta 

modernleşmenin de kabulleri haline geldi. En sonunda bu kabulleri pozitivizm de 

benimsemesiyle akla ve bilime güven en yüksek noktasına ulaştı. Böylece bireyin ve bireysel 

aklın öncelendiği bu gelişme ortamında yeni bir düşünce hareketi olarak ortaya çıkan 

Frankfurt Okulu, Aydınlanma, Pozitivizm ve Modernite başlıkları altında her üç harekete 

yönelik kapsamlı bir eleştiri faaliyetine girişti.  

Bireysel aklın öne çıkarılmasına ve bu aklın yetkin bilgi alanı olarak görülmesine 

sert eleştirilerde bulunan Frankfurt Okulu’nun temelini; Horkheimer, Adorno, Marcuse, 

From’un çalışmaları oluşturmaktadır. Temel savları şöyle ifade edilebilir: Aydınlanma, 

Pozitivizm ve Modernite, aklı araç haline getirmiştir; araç haline gelen akıl için yeni bir 

yabancılaşma söz konusudur; çünkü araç haline getirilen akıl, bilimsel başarıları da teknik 

yarara ve kişisel çıkara indirgemiştir. Bu şekilde bilim her şeyden önce ekonomik üretime 

yardımcı bir araç haline gelmiş faaliyet alanını yönlendirme ve belirleme ile 

sınırlandırılmıştır. Bu durum bireyin örselenmesine sebep olmuştur. Bu açmaz modernite ile 

birlikte daha da büyümüştür. Hümanizm, sekülerizm ve demokrasi üçgeni üzerine kurulu 

olan insan yaşamı; öznenin ontik, epistemolojik ve politik şartlarını ve ilişkiler ağını daha 

da karmaşık hale sokmuştur. Böylelikle modernitenin vurgu yaptığı bireyselliği “sözde 

bireysellik” olarak adlandıran okulun temsilcilerinden Horkhemer’a göre, “…modernitenin 

bireyselliği bütünüyle benliği korumaya adanmış aklın egemenliği altına girmiştir. Artık 

bireysellik düşüncesi metafizik bağlardan kopmuş ve sadece bireyin maddi çıkarlarının 

sentezi haline gelmiştir” (Horkheimer, 2005, ss. 55-56). Modernlik aynı zamanda “kutsal 

dünya” yerine, son amaçları insanın artık erişemeyeceği bir dünyaya göndererek akla ve 

dünyevileşmeye ait bir dünya getirmemiş, insanlaşmış bir özne ile teknikler tarafından 

yönlendirilen bir “nesneler” dünyası arasındaki ayrılığı dayatmaktadır (Kızılçelik, 2000, s. 

171). 
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Frankfurt Okulu’nun başlangıçta modernlik üzerine olan görüşleri Marksist teori ile 

yakından ilişkiliyken, 1930’lardan itibaren modernliğin hem rasyonalist hem de irrasyonalist 

eleştirisini yapan Lukacs, Freud, Weber, Heidegger, Nietzsche ve diğer düşünürlerin fikirleri 

bağlamında gelişme göstermiştir. Bu bağlamda Marksist teoriden uzaklaşarak Weber’in 

düşüncelerine ilgi duymaya başlayan okul temsilcileri, kendi yaklaşımlarına eleştirel teori 

adını vermiştir (Kızılçelik, 2000, s. 172). Bu bağlamda modern dünyada akılcılığın her şeyi 

kuşatmasını temel sorun olarak gören okul temsilcilerinden Horkheimer, bu durumu 

eleştirmiş ve modern toplumlarda yaşamın bütünüyle planlanmış olmasının ekonomik 

sömürünün yerini aldığını savunmuştur. Ona göre, insanların doğaya egemen olmak için 

geliştirdiği araçlar arttığı ölçüde, yaşamlarını devam ettirebilmeleri için o araçlara hizmet 

etme durumu giderek artmaktadır. Modern birey otomatik tepkiler veren bireye 

dönüşmüştür. Böylelikle içten gelen, kendiliğinden davranışlarımızın yerini, boğazımızı 

sıkan mekanik zorunluluklara yönelttiğimiz dikkati dağıtacak her türlü duygu ve düşünceyi 

silmemizi gerektiren bir zihniyet almıştır. Bu silme araçlara rasyonellik kazandırırken, insan 

hayatını akıl dışı kılmıştır (Kızılçelik, 2000, ss. 123-124). 

Frankfurt Okulu’nun bu minvaldeki görüşlerinin zaman içerisinde maksadını aştığı 

kabul edilerek karşı eleştirilerde bulunulmuştur. Bu bildiride önce Frankfurt Okulu’nun 

genel bir tanıtımı yapıldıktan sonra, modernite konusundaki eleştirileri üzerinde durulacak 

ve ardından da hangi bakımlardan eleştiri aldıkları tartışılacaktır. 
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TEK PARTİ DÖNEMİ İKTİSADİ VE TOPLUMSAL DİSİPLİNİZASYON 

SÜRECİNDE SANAT EĞİTİMİNİN YERİ: SUUT KEMAL YETKİN ÖRNEĞİ 

 

THE PLACE OF ART EDUCATION IN THE SINGLE PARTY ECONOMIC AND 

SOCIAL DISCIPLINATION PERIOD: THE CASE OF SUUT KEMAL YETKİN  

 

Serhat KUMBALI1 

 

Suut Kemal Yetkin (1938) estetik duygusunun intifaî (yararcı) değil hasbî (yararcı 

olmayan) olduğunu belirtmiştir. Estetik duygusunun bu karakteri Emile Durkheim’ın 

“Toplumsal İşbölümü” adlı eserindeki kaygılarını yakından ilgilendirmektedir. Durkheim 

(2014) bu eserinde gelişmiş kapitalist sanayi toplumlarına içkin olduğu iddia edilen sınıflar 

arası gerilimlerin bireyci egoist eğilimlerden kaynaklandığını, bu eğilimlerin önüne ise 

oluşturulacak meslek örgütleri ile geçilebileceğini öne sürmüştür. Önceki devirlerin esnaf 

teşkilatlarından esinlenen Durkheim, işçi ve işvereniyle bir iş kolunun mensuplarının aynı 

çatı altında bir araya geleceği meslek örgütlerinde tarafların birbirlerini dengeleme 

eğiliminde olacaklarını, dolayısıyla meslek örgütlerinin bireylerin çıkarcı tavırlarını topluluk 

duygusu ile törpüleyebileceğini ve böylece toplumsal solidaritenin (dayanışmanın) 

sağlanabileceğini savunmuştur. Durkheim solidarizmini Suut Kemal Yetkin’in yaşadığı 

coğrafyaya Ziya Gökalp taşımış, konu üzerine Taha Parla’nın (2009) bazı değerlendirmeleri 

olmuştur. Buna göre, Durkheim’dan etkilenen Gökalp, ekonomik ve toplumsal inşa 

döneminde mesleki örgütlenme fikrini benimseyerek “millî loncalar” oluşturulmasını 

önermiştir. Yine, benzer bir şekilde, Türk milliyetçiliğinin ve İslâm tasavvufunun da birlik 

ve dayanışma noktasındaki toplumsal işlevini ön plana çıkarmıştır. Milliyetçilik, İslam ve 

meslek örgütleri fikirleri sentezinde oluşturduğu ahlak öğretisi ile bireyci eğilimlerin terbiye 

edilip toplumsal çıkarların yüceltilmesini öneren Gökalp solidarizmi, Durkheim’dan 

esinlendiği yanıyla, Türkiye coğrafyasında gerçekleştirilecek sermaye birikimi ve 

sanayileşmenin öngörülen tehlikeli toplumsal sonuçları için bir erken tedbir görevi 

üstlenmiştir. Bununla birlikte, sınıfsal yapıların henüz belirginleşmediği Türkiye 

koşullarında Gökalp solidarizmi, toplumsal disiplini gerçekleştirerek birikim ve 

sanayileşmenin kendisini oluşturma işlevi yüklenmiştir. Ziya Gökalp, Durkheim 

solidarizmini Türkiye koşullarına bu şekilde uyarlarken, Parla, onun düşünce sisteminin tek 

parti dönemi, hatta tüm Cumhuriyet tarihinin, ekonomi ve toplum politikalarının genel 

çerçevesini çizdiğini belirtmiştir.  

Taha Parla’nın “Ziya Gökalp, Kemalizm ve Türkiye’de Korporatizm” adlı 

çalışmasında yer alan bu tespitlerine bir ekleme yapılabilir: Sanatın da solidarist işleve sahip 

olduğu savunulmuştur ve bu doğrultuda sanat eğitiminin tek parti dönemi ekonomi ve 

toplum politikaları içerisindeki üstlendiği misyon sorgulanmalıdır. Sanatın bu özelliği, sanat 

mevzusunun önemli bileşeni estetik duygusuna içkin olduğu belirtilen niteliklerden 

kaynaklanmaktadır. Nitekim, estetik duygusunun hasbî (yararcı olmayan) olduğunu belirten, 

dönemin eğitim, sanat ve devlet adamı Suut Kemal Yetkin (1945), hem sanatkârda hem de 

sanat eseri takipçilerinde görülebilen bu duygunun sanat alanının sınırlarını aşan toplumsal 

işlevine dikkat çekmiştir. Yetkin, estetik düşünce ve estetik hazzın daima çıkar hissinin 

dışında geliştiğini ve bu nedenle bireyde ahlakın ve toplumsal hayatın temeli olan davranış 

ve eğilimleri ortaya çıkardığını savunmuştur. Bu doğrultuda, estetik düşünce ve estetik 

hazzın kendileri bireyde meydana getirdikleri çıkarsızlaşma eğilimi ile toplumsal dayanışma 
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ve bütünleşmenin önemli bir unsuru olarak kabul edilmişlerdir. Bu haliyle, melodiler ve 

portrelerin toplumsal etkisi Emile Durkheim’ın meslek örgütlerine yüklediği işleve denk 

düşmektedir. Bu çalışma, Gökalp aracılığıyla Durkheim solidarizminin izlerini üzerinde 

taşıyan tek parti dönemi ekonomi ve toplum politikaları içerisinde sanat eğitimine biçilen 

görevi tartışmaktadır. Bu doğrultuda, tek parti dönemi eğitim ve devlet adamı, estetik ve 

sanat tarihi profesörü Suut Kemal Yetkin’in (Çağatay, 1981), eserleri ve eğitim faaliyetleri 

ele alınmıştır. 
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GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİNDE YEREL MATERYAL KULLANIMI 

 

USING LOCAL MATERIAL IN VISUAL ARTS TEACHING 

 

Ayça SESİGÜR 

 

“İnsan yaşadığı yere benzer 

O yerin suyuna, o yerin toprağına benzer 

Suyunda yüzen balığa 

Toprağını iten çiçeğe 

Dağlarının, tepelerinin dumanlı eğimine” (Cansever,2013). 

 

Şairin belirttiği gibi “insan yaşadığı yere benzer”, kimliği yaşadığı coğrafyanın 

kimliğiyle örülür ve ifade aracı olan sözün üretimine benzer şekilde, sanatsal ifade biçimleri 

de o coğrafyanın diliyle üretilir. Dilin olanakları fiziksel, zihinsel, deneyimsel ve toplumsal 

oluşumların iç içe geçmesiyle oluşan bir yapı olarak “yer” kavramıyla açıklanabilir (Tuncer 

Gürkaş ve Barkul, 2012). Yerler bireylerin kimliklerini, yaşam ve ifade biçimlerini 

şekillendirirken karşılıklı etkileşimle bireyler de yerleri şekillendirir. Bu etkileşimin bilinçli 

ve aktif bir katılımla gerçekleşmesini amaç edinen ve eğitimin coğrafi bir bağlamı olduğunu 

savunan yer temelli eğitim (YTE) dikkatleri yaşanan yerlere çeker. Farklı coğrafi ve kültürel 

yapıya sahip yerlerden gelen öğrencilerin küresel ekonomi ile rekabet edebilmeleri için 

deneyimlerini standartlaştırma yoluna giden liberal eğitim söylemlerine karşıt olarak yerel 

deneyimlere, yerel materyallere ve yerel içeriğe odaklanır. Graham (2007), eğitimde coğrafi 

bağlamın (yerin) göz ardı edilmesinin küresel ekonomiye hizmet eden standardizasyon 

anlayışını besleyerek yaşam alanlarının bozulmasına, doğal hayatı kaybetmeye, 

yabancılaşmaya, köksüzleşmeye ve toplumlarda iletişim eksikliğine yol açabileceğini 

söyler. YTE buna karşı direnç gösterir, yerlerin korunması gereken doğal ve toplumsal 

hayatını hatırlatır (Ball ve Lai, 2006). Sanat eğitiminde yer temelli yaklaşım, sanatsal ifade 

sürecinde yerel içerik ve malzemeyle dikkatleri yaşanan yerlere çekmesi ve yerlerin 

oluşumunda aktif rol alan vatandaşlar yetiştirilmesi açısından eleştirel ve yaratıcı bir rol 

üstlenir. Türkiye’de görsel sanatlar eğitiminde sınırlı ders saati çerçevesinde 

standartlaştırılmış öğretim programları üzerinden yerel içeriğin nasıl pratiğe yansıyacağı 

konusunda az sayıda örneğe rastlanır. Görsel sanatlar dersinin programda bir ders saati 

olarak yer alması ve öğrencilerin sınırlı olanakları öğretmenleri çoğunlukla standartlaşmış 

programı uygulamaya teşvik eder. Bu şartlarda yerel içeriğe ve malzemeye fırsat tanıyan 

uygulamalarla nadiren karşılaşılır. Bu nedenle araştırmada yer temelli sanat eğitiminin 

ortaokul düzeyinde görsel sanatlar öğretimine nasıl yansıtıldığını ortaya koymaktır. 

Araştırmada şu alt sorulara yanıt aranacaktır: Öğretmen öğretim sürecinde yerel içeriği nasıl 

kullanmaktadır? Öğretmen öğretim sürecinde yerel malzemeleri nasıl kullanmaktadır? 

Öğrenciler uygulama alanında yerel malzeme ve içerikle nasıl çalışmaktadır? 

Araştırma Türkiye’nin Ege Bölgesinde bir ilde kırsal bir okulda 2019-2020 eğitim 

öğretim yılı bahar döneminde nitel araştırma yöntemi durum çalışması deseniyle 

gerçekleştirilecektir. Gözlem, araştırmacı ve katılımcı günlüğü, öğretmen ve odak grup 

öğrencilerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşme, uygulama çalışmalarında ortaya çıkan 

ürünler ve öğrenci dosyalarını içeren dokümanlar aracılığıyla toplanan veriler tümevarımsal 

olarak analiz edilecektir. Araştırma halen devam etmekte olduğundan özet kısmında 
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araştırmanın olası sonuçlarından bahsedilmiştir. Araştırma sonucunda, görsel sanatlar 

öğretiminde yerel içerik ve malzemenin nasıl kullanıldığı, öğretmenin yerel kaynaklardan 

nasıl beslendiği, öğrencinin yer-sanat ve günlük yaşam ilişkisini kurma biçimlerinin 

anlaşılması beklenmektedir. Bu araştırmanın görsel sanatlar öğretiminde yerel kaynaklardan 

nasıl beslenileceğine ilişkin bir durumu ayrıntılı olarak betimlemesi ve daha sonra 

desenlenecek araştırmalar açısından araştırmacılar için bir temel araştırma niteliği 

kazanması beklenmektedir. 
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TEMEL TASARIM DERSLERİNDE KAVRAM TEMELLİ BİR UYGULAMA: 

VİDEO PROJESİ* 

 

A CONCEPT BASED PRACTICE IN BASIC DESIGN COURSES: VIDEO 

PROJECT 

 

Elif ÇAKIROĞLU1 

 

Temel tasarım dersi, tasarım becerilerinin ve sanatsal algının kazanıldığı, tasarım 

ilke ve öğeleri aracılığıyla öğrencilere özgün bir tasarım dili geliştirmeyi hedefleyen bir 

eğitim sürecini içermektedir. Temel tasarım derslerinde çoğunlukla resim, grafik ve heykel 

gibi sanat formlarına yönelik uygulamaların yer aldığı gözlenmektedir. Ancak çağdaş sanat 

ve tasarım anlayışında, farklı malzeme ve tekniklerin bir arada kullanıldığı disiplinler arası 

yaklaşımın dikkat çektiği; estetik algı ve biçimsel kaygıların yanı sıra düşünsel süreçlerin 

de önem kazandığı görülmektedir. Görsel sanatlar eğitimi içerisinde, günümüz sanat 

algısını ve düşünsel yapısını yansıtan çağdaş uygulamalara yer verilmesi önemli bir 

gereksinim olarak görülmektedir. Öğrencilerin tasarıma ilişkin temel becerilerinin ve bakış 

açılarının yapılandırıldığı temel tasarım derslerinde kavramsal düşünme becerileri ve 

eleştirel bakış açısı kazandırılması önemli görülmektedir. Bu amaçlarla kavram temelli 

temel tasarım uygulamaları kapsamında video projesi etkinliği geliştirilmiştir. Öğrencilerin 

yaşadıkları çağın sanat ve tasarım anlayışına yönelik farkındalık geliştirmesi ve güncel 

sanat çalışmaları yapabilmeleri video projesi etkinliğinin hedefleri arasında yer almaktadır. 

Etkinlik kapsamında öğrencilere temel tasarım unsurlarından oluşan uzman görüşü ile 

belirlenen çalışma başlıkları verilmiştir. Çalışma başlıkları, temel tasarım içeriklerinden 

oluşmaktadır. Bunlar; hareket, ritim, ışık, ton, valör, perspektif ve benzeri gibi temel 

tasarım unsurlarıdır. Öğrencilere her bir unsurun kavram olarak ele alınmasını ve bu 

kavramsal değerlerin biçimsel yansımalarını video aracılığıyla ifade etmeleri gerektiği 

açıklanmıştır. Katılımcı öğrenciler, gruplara ayrılarak söz konusu kavramlar üzerinde video 

projelerini gerçekleştirmiştir. 

Bu araştırmanın amacı ise kavram temelli temel tasarım etkinlikleri kapsamında 

uygulanan video projesi etkinliğinin nasıl ilerleyeceğinin ve Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı 

öğrencilerinin etkinliğe ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Çalışmada eylem araştırması 

deseni kullanılmıştır. Araştırmacı, uygulama öncesinde temel tasarım derslerine katılımcı 

gözlemci olarak katılarak gözlem yapmıştır. Söz konusu gözlemler süresince öğrencilerin 

ders ve çalışma süreçlerini yakından izleyerek araştırma problemlerini ortaya koymuştur. 

Araştırma problemleri çerçevesinde etkinlik ve eylem planı hazırlanmıştır. Etkinlik ve eylem 

planıyla ilgili alan uzmanlarının görüşleri alınarak gerekli düzenlemeler yapılarak 

uygulamaya konmuştur. Eylem araştırması sürecinde ise temel tasarım derslerinde kavram 

temelli uygulamalar kapsamında video projesi gerçekleştirilmiştir. Video Proje etkinliği 

Gazi Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda verilen Temel Tasarım I dersinde; 

2016-17 öğretim yılı güz döneminde iki buçuk haftalık ders sürecinde gerçekleştirilmiştir. 

Eylem araştırmasında Temel Tasarım I dersini alan 15 öğrenci araştırmanın çalışma grubunu 

oluşturmaktadır. Çalışma grubu, amaçlı örnekleme türü içerisinde yer alan amaçlı ölçüt 

örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Amaçlı örneklem türü içinde yer alan ölçüt 

örnekleme de gözlem birimleri belli niteliklere sahip kişiler, olaylar, nesneler ya da 

 
* Bu çalışma yazarın “Temel Tasarım Derslerinde Kavram Temelli Uygulamalara İlişkin Bir Eylem Araştırması” adlı 

doktora tezinin bir bölümünden üretilmiştir. 
1 Arş. Gör. Dr., Pamukkale Üniversitesi, Resim-İş Eğitimi ABD, eliphcakiroglu@gmail.com 
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durumlardan oluşturulabilir. Bu durumda örneklem için belirlenen ölçütü karşılayan 

birimler, örnekleme alınırlar (Büyüköztürk ve diğ., 2012, s. 91). Araştırmanın 

katılımcılarının belirlenmesinde ise 2016- 2017 güz döneminde Temel Tasarım-I dersinin 

seçilmesi, ölçüt olarak alınmıştır. Böylelikle eylem araştırması, aynı zamanda görsel sanatlar 

öğretmeni adayı olan temel tasarım derslerine katılan 15 öğrenciyle sürdürülmüştür. 

Uygulamalarda denetimin sağlanması ve eylem araştırmasında geçerliğin sağlanması için 1 

alan uzmanı 2 uzmandan oluşan geçerlik komitesi oluşturulmuştur. Bunun yanında 

araştırmanın geçerlik ve güvenirliğinin sağlanması için inandırıcılık, aktarılabilirlik, tutarlık, 

teyit edilebilirlik gibi yaklaşımlardan yararlanılmıştır. Buna ek olarak araştırmada 

üçgenleme tekniğine de başvurularak veri kaynaklarının üçgenlenmesi yapılmıştır. Veri 

kaynaklarının üçgenlenmesi, farklı zamanlarda ve nitel yöntemler içindeki farklı araçlar 

tarafından elde edilmiş bilgilerin tutarlığının karşılaştırılması ve karşılıklı-kontrolünü ifade 

etmektedir (Patton, 2014, s. 557). Bu doğrultuda araştırma verileri, video kayıtları, kişisel 

bilgi formu, yarı yapılandırılmış görüşmeler, araştırmacı günlükleri ve öğrenci günlükleri 

kullanılarak elde edilmiştir. Böylelikle farklı veri kaynakları kullanılarak elde edilen 

bilgilerin tutarlığı teyit edilmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen veriler, betimsel analiz 

yöntemiyle analiz edilmiştir. Veri analizlerinde geçerlik ve güvenirliğin sağlanması 

amacıyla veriler ayrı iki alan uzmanı tarafından kodlanarak analiz edilmiştir. Çalışma, 

analizlerden elde edilen kodların çapraz kontrolü yapılarak karşılaştırıldıktan sonra 

raporlanmıştır. Sonuç olarak öğrenciler, video sanatına ve kavramlara karşılık gelen simge, 

sembol, ikon ve benzeri görsel göstergelerle ilgili bilgi edinmişlerdir. Aynı zamanda 

kavramları hareketli görseller aracılığıyla ifade etmeye yönelik bilgi ve deneyim elde 

etmişlerdir. Ayrıca video gibi araçlarla çalışmaktan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek 

çağdaş sanata ilgi duymaya başladıklarını ve ileriki yaşamlarında çağdaş sanatla 

ilgilenebileceklerini belirtmişlerdir. 
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COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE MÜZELERDE ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) 

EĞİTİM ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME: İSTANBUL 

VE NEW YORK 

 

AN EVALUATION OF ONLINE EDUCATION ACTIVITIES IN MUSEUMS 

DURING THE COVID-19 PANDEMIA: ISTANBUL AND NEW YORK  

 

Başak DANACI POLAT1 

 

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle, hayatın her alanında 

olduğu gibi eğitim ve sanat alanında da tüm çalışmaların sekteye uğradığı bugünlerde, okul 

dışı öğrenme ortamlarından ve yaygın eğitim kurumlarından olan müzelerin de bazı 

düzenlemelere gittikleri görülüyor. Bu düzenlemelerle müzeler etkinliklere ara vermek ya 

da azaltmak, sınırlı sayıda ziyaretçi kabul etmek ya da kapılarını ziyaretçilerine kapatmak 

zorunda kalmıştır. Ancak çağın gerektirdiği dijital dünyaya uyum sağlamaya çalışan müzeler 

ziyaretçilerine yönelik eğitim etkinliklerini çevrimiçi olarak uzaktan gerçekleştirmeye 

devam etmektedirler. Geçmişte nesne merkezli, toplama, koruma ve sergilemeye dayalı bir 

müzecilik anlayışı hüküm sürerken, günümüzde müzelerin temel işlevinin eğitim etkinlikleri 

olduğu bir anlayış kabul görmektedir. Yaparak yaşayarak eğlenerek sosyalleşerek öğrenme 

imkânı sağlayan müzeler, koleksiyonları dâhilinde her yaş grubundan bireye hitap edecek 

çeşitli eğitim etkinlikleri düzenlemektedir. Müzelerin, pandemi nedeniyle ziyaretçilerinden 

uzak kalmaları sonucunda ise sahip oldukları koleksiyonlarını çevrimiçi olarak uzaktan da 

olsa ziyaretçilerine ulaştırmaya çalışmaktadırlar. Çevrimiçi etkinlikler, müzelerin zaman ve 

mekân sınırlarını ortadan kaldırarak istenilen her an ulaşılabilir olmasına imkân sağlamıştır. 

Eğitimde ortaya çıkan gelişmeler neticesinde klasik müzecilik yerine farklı anlatım yöntem, 

sunum ve materyallerin kullanıldığı günümüz müzecilik anlayışında pandemi sürecinde 

çevrimiçi uygulamalara hızla geçiş yapıldığı görülmektedir. Aslında uzaktan eğitim 

sürecine, gerçekleştirdikleri sergiler, yayınlar, ödünç verme hizmetleri ile yabancı 

olmadıkları bir alanda daha kapsamlı ve geniş kitlelere ulaşabilecekleri çevrimiçi 

etkinliklere ağırlık verilmeye başlanmıştır. Pandemi sonrasında da müzelerde çevrimiçi 

eğitim etkinliklerinin yüz yüze eğitime destek bir eğitim modeli oluşturacağı 

düşünülmektedir. Bu çalışma, müzelerin pandemi sürecinde çocuklara yönelik çevrimiçi 

eğitim etkinliklerine odaklanmaktadır. Araştırmada çevrimiçi eğitim etkinlikleri bulunan 

müzeler belirlenerek incelenmiştir. New York ve İstanbul’da çocuklara yönelik eğitim 

etkinlikleri bulunan sanat müzelerinin bir karşılaştırması yapılarak güncel durum ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada durum tespiti yaparak müzelerde çevrimiçi eğitim 

etkinliklerinin çeşitliliği ve kullanılan yöntemler ele alınmaktadır. Araştırma nitel araştırma 

yaklaşımlarından durum çalışması deseniyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın kapsamını, 

sanat merkezi olduğu düşünülen New York ve İstanbul’daki sanat müzeleri oluşturmaktadır.   
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SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNİN GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNE 

KATKILARI* 

 

THE REFLECTION OF SOCIAL NETWORKING SITES TO THE WORK OF 

VISUAL ARTS  

 

Huriye AYDIN ÇELİKCAN1 

Şeniz AKSOY2 

 

Günümüzün en önemli iletişim araçlarından biri olan internet ve internetin sunduğu 

Web 2.0 teknolojileriyle birlikte hayatımıza giren sosyal medya ortam ve araçlarının 

kullanımı her geçen gün artmaktadır. Sosyal medya ortamlarının en önemli araçlarından biri 

ise sosyal ağ siteleridir. Birçok görsel içerik ve veri paylaşımının yapıldığı bu siteler pek çok 

alanı etkilediği gibi görsel sanatlar eğitimi alanında da etkisini göstermeye başlamıştır. 

Resim, video, fotoğraf gibi görsel içeriklerin yoğun olarak paylaşıldığı bu sitelere görsel 

sanatlar eğitimi alanı ile ilgilenen kişilerin yaklaşımı önem kazanmış ve sosyal paylaşım 

sitelerinin eğitsel amaçla kullanımı araştırma konusunu oluşturmuştur. Bu çalışmanın amacı 

Güzel Sanatlar Eğitimi’nde sosyal paylaşım sitelerinin kullanılmasının öğrencilerin bu 

alandaki başarıları üzerine etkisini araştırmaktır. Bu kapsamda Ankara-Çankaya Güzel 

Sanatlar Lisesi 2014-2015 eğitim öğretim döneminde eğitim gören 12. sınıf öğrencileri ile 

sosyal paylaşım siteleri üzerinden öğretim yapılmış ve bu sitelerin öğrencilerin görsel 

sanatlar eğitimine katkısı incelenmiştir. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu deneysel 

desen kullanılmıştır. Sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla öğretimin yapıldığı grup deney 

grubu, hiçbir uygulama ve etkinliğin yapılmadığı grup ise kontrol grubu olarak 

belirlenmiştir. Deney grubu öğrencilerine sosyal paylaşım siteleri aracılığı ile belirlenen 

program çerçevesinde bilgi, görsel ve videoların yer aldığı sitelere yönlendirilerek interaktif 

ortamda öğretim yapılmıştır. Kontrol grubu öğrencilerine ise herhangi bir müdahale de 

bulunulmamıştır. Deneysel işlemin sonunda ise deney ve kontrol gruplarına sontest 

uygulanmıştır. Ölçme aracından elde edilen verilerin analizinde, parametrik olmayan 

testlerden olan Mann Whitney U Testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. 

Araştırma sonucunda ise sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla öğretimin yapıldığı deney 

grubu ile hiçbir uygulamanın yapılmadığı kontrol grubunun deneysel işlem sonrası başarıları 

arasında anlamlı bir farklılığın olduğu görülmüştür. Başka bir deyişle sosyal paylaşım 

siteleri aracılığıyla yapılan eğitimin deney grubu öğrencileri lehine etkili olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu nedenle bu araştırma sonucunda ortaya çıkan veriler görsel sanatlar eğitimi 

alanında çalışan öğretim elemanlarına, öğretmenlere, görsel sanatlar eğitimci adaylarına ve 

görsel sanatlar eğitimi alan öğrencilere veri sunarak, farkındalık yaratması açısından 

önemlidir. 
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NEOLİBERAL POLİTİKALAR VE EĞİTİM HAKKI BAĞLAMINDA EĞİTİMDE 

KAMU-ÖZEL SEKTÖR EGEMENLİĞİNE İLİŞKİN BİR İNCELEME: 

TARAFLAR VE KAVRAMSAL ANALİZ* 

 

AN INVESTIGATION ON PUBLIC-PRIVATE SECTOR DOMINANCE IN 

EDUCATION IN THE CONTEXT OF NEOLIBERAL POLICIES AND RIGHT TO 

EDUCATION: PARTIES AND CONCEPTUAL ANALYSIS 

 

Rozerin YAŞA1 

 
Dünya çapında 1970’li yıllarda, Türkiye’de ise 1980’li yıllarda etkisini göstermeye başlayan 

neoliberal politikalar, eğitim, sağlık, ekonomi gibi birçok alanı etkisi altına alması bakımından uzun 

süredir tartışılmakta olan bir konudur. Neoliberal politikalar ile eğitimin devlet ya da özel sektör 

tarafından sunulması gerektiğine ilişkin tartışmalar baş göstermiştir. Eğitim alanında neoliberal 

politikaların hüküm sürmesiyle birlikte eğitimin devlet tarafından sunulması gereken bir hak olduğu 

düşüncesine aykırı yönde politikalar izlenmekte ve eğitim, piyasanın gereklerini yerine getirmede 

bir araç olarak görülmektedir. Eğitimin kamusal olduğu ve devlet tarafından  sunulması gerektiği 

görüşündeki kesim ile özel sektörce sunulması ve bedelinin bireylerce ödenmesi gerektiği 

görüşündeki kesimin öne sürdüğü gerekçeler ve bu bağlamda yapılan açıklamalar mevcuttur. Bu 

gerekçeler ve açıklamalar bağlamında, her iki kesimin bu yöndeki düşüncelerinin eğitim hakkı 

bağlamında bir karşılaştırması yapılmaya çalışılmıştır.  

Eğitim, temel insan haklarından biri olmasından dolayı her bireyin eşit ve adil koşullarda 

alması gereken bir hizmet olduğu söylenebilir. Altunya (1999), eğitimin bir hak olarak kabul 

edilebilmesi için, herkesi kapsaması, yeterli sürede verilmesi, hayat boyu erişilebilir olması, kamusal 

olarak parasız sunulması, çağdaş, bilimsel, özgür, demokratik ve katılımcı olması gerektiğini 

belirtmiştir. Aksoy (2005), eğitimde özelleştirme uygulamalarının eğitimi metalaştırdığının ve 

eğitimde ticarileşmeye yol açtığının altını çizerek, eğitimin kamusal olma özelliğinin, özelleştirme 

uygulamalarıyla görmezden gelindiği ve eğitimin, para ile alınıp satılabilen bir meta haline 

dönüştürüldüğünü ifade etmiştir. Yıldız’a göre (2008) neoliberal politikalar temel insan hakları ve 

sosyal yurttaşlık haklarını ihlal ederek eğitimde büyük yıkımlara sebebiyet vermiştir. Benzer şekilde, 

Okçabol (1994), neoliberal politikalarla birlikte eğitimde fırsat eşitliğinde gerilemeler yaşandığını ve 

eğitim alanına yapılan kamusal harcamaların büyük ölçüde azaltıldığını belirtmiştir.  

 Eğitimin özel kurumlar eliyle yürütülmesine yönelik birtakım gerekçeler de ortaya 

konulmuştur. Erdoğan’a göre (2010), özel öğretim kurumlarının nitelik ve niceliğinin arttırılması, 

eğitim sisteminin kaliteli ve rekabete dönük olmasına katkı sağlar. Yolcu da (2007), eğitimde 

özelleştirmenin öğrenci gereksinimlerine uygun, esnek, yenilikçi bir pazar oluşturduğunu bir gerekçe 

olarak ifade etmiştir. Benzer şekilde, Ölçüm (1992), devletin eğitime ayırdığı bütçenin yeterli 

gelmediğini, bu hizmetin yeterli düzeyde sunulabilmesi için özel sektörün de eğitim alanında yer 

alması gerektiğini öne sürmüştür. 

Neoliberal politikaların eğitim alanına yansımaları açıkça görülmektedir. Bu durum, farklı 

şekillerde yorumlanmakta ve ele alınmaktadır. Bu kuramsal çalışmada, konuya ilişkin farklı görüşler 

gerekçeleriyle birlikte değerlendirilmekte ve tartışılmaktadır. 
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YENİ KAMU İŞLETMECİLİĞİ YAKLAŞIMI’NIN EĞİTİM POLİTİKALARINA 

YANSIMALARI 

 

THE REFLECTIONS OF THE NEW PUBLIC MANAGEMENT APPROACH TO 

EDUCATIONAL POLICIES 

 

Ceray ALDEMİR 

Eyüp ŞEN 

 
20. yüzyıl sonları kamu yönetimi ve kamu politikalarında tartışmaların ve sancılı 

dönüşümlerin yaşandığı çalkantılı bir dönemdir. Özellikle neo-liberal politikaların kamu 

yönetiminde meydana getirdiği köklü değişim, bu tartışmaların öznesi durumundadır. 

Özelleştirme politikaları, özel sektör mantık ve işleyişinin kamu yönetimine, kamu politikası 

planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerine uygulanması çabaları, bu dönemle beraber 

anılan başlıca tartışma konularıdır. Uygulama düzeyinde neo-liberal politikalar ile anılan bu 

dönemin kuramsal boyutta karşılığı Yeni Kamu İşletmeciliği yaklaşımı ve bu yaklaşım 

çerçevesinde yapılan değerlendirmelerdir. Dahası Yeni Kamu İşletmeciliği yaklaşımının aslında 

neo-liberalizmin geleneksel bürokrasi ile söylem düzeyinde yaşadığı çelişkiyi giderme işlevini 

üstlendiği iddia edilmektedir (Üstüner, 2000). Tüm kamu politikaları ve kamu yönetimi için 

belirleyici olan bu dönüşüm ve sürecin etkilerini hala gözlemlemek mümkündür. Günümüzde 

de yönetişim ve iyi yönetim, kamu politikası süreçleri için güncelliğini koruyan önemli kavramlar 

olarak Yeni Kamu İşletmeciliği yaklaşımının iki fenomeni olarak anılmaktadır.  

Hiç kuşkusuz tüm kamu yönetimini dönüştüren bu sürecin eğitim politikaları üzerinde 

de yansımaları mevcuttur. Bu çerçevede, kamu hizmeti kavramının temelden sorgulandığı, 

vatandaşın müşteri gibi değerlendirildiği bu yaklaşımın özellikle eğitim politikaları ve eğitim 

örgütleri bağlamında yarattığı sonuçların tartışılması önemlidir. Bu çalışma da yukarıda 

açıklandığı gibi kamu yönetimi alanyazınında önemli yeri olan Yeni Kamu İşletmeciliği 

yaklaşımının ve onu takiben yönetişim ve iyi yönetim tartışmalarının eğitim politikalarına 

yansımalarını incelemeyi amaçlamaktadır. Başka bir deyişle neo-liberal dönüşümün eğitim 

politikaları ve eğitim örgütlerine yansımalarının dönemsel olarak değerlendirilmesi, güncel 

durumun yönetişim / iyi yönetim bağlamında tartışılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda ilk 

olarak Yeni Kamu İşletmeciliği yaklaşımı, neo-liberal politikalarla ilişkilendirilerek 

incelenecektir. Yeni Kamu İşletmeciliği’nin iki fenomeni olan yönetişim ve iyi yönetim 

kavramları bu yaklaşımın güncel tartışmalardaki uzantıları olarak tartışılacaktır. Daha sonra 20. 

yüzyıl eğitim politikaları bu çerçevede değerlendirilecek ve Yeni Kamu İşletmeciliği 

yaklaşımının eğitim politikalarına yansımaları irdelenecektir. Son olarak yönetişim ve iyi 

yönetim bağlamında eğitim politikaları değerlendirilecek ve konuya ilişkin güncel tartışmalar 

analiz edilecektir.  
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EĞİTİM SİSTEMİNDE MUHAFAZAKÂRLAŞMA ENDOKTRİNASYONU 

 

CONSERVATIVE ENDOCTRINATION IN EDUCATION SYSTEM 

 

Burcu TÜRKKAŞ ANASIZ 

Çağlar KAYA 

 

Endoktrinasyon; akıl yürütmeye, sorgulamaya rasyonel düşünmeye ve araştırmaya 

izin vermeden değer, tutum ve inançların aşılanmasını içermektedir (Snook, 1972). 

Endoktrinasyona uğrayan kişi, mantıklı ya da makul olmayan açıklamalara maruz 

kalmasının yanında düşünme, sorgulama, araştırma gibi süreçlerden de yoksun 

bırakılmaktadır (Kleinig, 1982). Bu kişiler rasyonel değerlendirmelere karşı kayıtsızdır ve 

kabullendikleri düşüncelerini kesinlikle sorgulatmazlar. Başka bir ifadeyle endoktrinasyon 

kişiye yapılan ciddi bir zihinsel müdahaledir. Endoktrinasyonun kendine özgü içeriği, 

tartışılmaz kabulleri ve yöntemi ile fazlasıyla eğitimde karşılık bulduğu söylenebilir. Öyle 

ki eğitim sürecinin bir kısmı amaçlı bir dizi etkinlikten oluşmaktadır. Bu etkinliklerin çok 

boyutlu ideolojik amaçlarının olması endoktrinasyon ile eğitim ilişkisinin kurulmasını 

kolaylaştırmaktadır (Barrow ve Woods, 2006). Bunun yanında eğitim sürecinin içerisinde 

örtük müfredatla verilen kültürel hegemonik ögeler ve bunun her seferinde yeniden üretimi 

de endoktrinasyonun eğitimde meşrulaşmasına neden olmaktadır. Günümüzde ise eğitim 

sisteminde endoktrinasyonun yoğun şekilde yaşandığı ve farklı bir boyuta dönüştüğü 

görülmektedir. Söz konusu boyut yeni bir toplumsal yapı oluşturmak için kişilerin eğitim 

sisteminde modellenmesini içeren muhafazakârlaşma endoktrinasyonudur. Bu 

endoktrinasyon işlemi eğitim sürecinde sadece dogma inanışların veya taahhütlerin 

aşılanması değil, aynı zamanda gerekçelerle ve kanıtlarla desteklenmeyen birtakım düşünce 

sistemlerinin kabulüne de sorgusuz teşviktir (Merry, 2018). Kişilerin düşünme yetisine 

önemli bir müdahale olarak kabul edilebilecek olan bu durum, aslında eğitim aracılığıyla 

neo-muhafazakâr bir toplum oluşturma süreci olarak görülebilir. Böylece toplumsal kontrol 

kolaylıkla sağlanacaktır (Yabancı, 2019). Oysa eğitim sürecinden beklenen kişilerin özerk 

ve eleştirel düşünebilme becerisine sahip olmalarını desteklemek; bu sayede farklı kültür, 

deneyim ve perspektiflere açık birey ve toplum yetiştirmektir. Bu bağlamda mevcut 

çalışmada eğitimde muhafazakârlaşma endoktrinasyonu incelenmiştir.  

Alanyazın taraması ile yürütülen çalışmada, yeni toplumsal yapının inşasında, 

kişilerin eğitim yoluyla muhafazakârlaşma endoktrinasyonuna maruz kalmasının birey, 

eğitim sistemi ve toplum üzerinde nasıl etkileri olduğuna ilişkin farklı kavrayış biçimleri 

sunmak amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda eğitimde muhafazakârlaşma endoktrinasyonu, 

temel olarak dini eğitim ve endoktrinasyonun arasındaki farklar, eğitim sisteminde 

endoktrinasyonun önünü açan uygulamaların neler olduğu (okullarda değerler eğitimi 

derslerinin açılması, imam hatip okullarının sayısının artması, okulöncesi eğitim veren 

kurumlar yerine sübyan mekteplerinin açılması, kadro ve atamalarda muhafazakâr 

sendikalara üye olunması gerekliliği, dini vakıf ve derneklerin okullarda söz sahibi olması) 

ve bu durumun yansımaları tartışılmıştır. 
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NEOLİBERAL POLİTİKALAR BAĞLAMINDA EĞİTİM DENETİMİNİN 

DÖNÜŞTÜRÜLME SÜRECİ 

 

THE TRANSFORMATION PROCESS OF THE EDUCATION AUDIT IN THE 

CONTEXT OF NEOLIBERAL POLICIES 

 

Ahmet Şakir YAZICI1 

 

Neoliberal politikalar, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 1980’li yıllarda kamu 

kurumlarında yapılan yapısal değişikliklerle uygulanmaya başlamıştır. Bu süreçte kamu 

yönetiminin neoliberal sisteme dönüşümünü sağlamak amacıyla yasal düzenlemeler 

yapılmıştır. Bu düzenlemelerle kamu hizmeti kavramı ve uygulamaları sağlık, ekonomi ve 

eğitimde ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Neoliberal politikalar; toplumda var olan 

belirsizlik, güvencesizlik, güvensizlik, korku, risk ve eşitsizlikten beslenirler. Bireylerin 

rekabet içerisinde özgürleştiğini söyleyen neoliberal politikalar böylece bireylerin emek 

değerlerini kullanarak toplumu yeniden üretmektedir. Bu politikalar bireyleri belirsizlik, 

adaletsizlik ve güvencesiz çalışma şartlarında çalışmaya zorunlu bırakmaktadır. Bireyleri 

vasıfsızlaştırıp, meslekleri üzerinde kontrollerini kaybettirip mesleklerine 

yabancılaştırmaktadır. Bu durum da emeğin prekarizasyonuna neden olmaktadır (Buyruk, 

2015; Çolak, 2019). Neoliberal politikaların eğitim sistemi üzerindeki en görünür 

örneklerinden birisi eğitim denetiminde yaşanan dönüşümdür. Türkiye’de 2010-2017 yılları 

arasında eğitim denetimi ve denetmenliği de bir dönüşüm yaşamış ve yaşamaya da devam 

etmektedir. Eğitim denetmenlerinin görev alanlarında önemli yasal düzenlemeler 

yapılmıştır. İl düzeyinde çalışan eğitim denetmenlerinin görev alanları daraltılmış, denetim 

ve soruşturma görevleri üzerlerinden alınmıştır. Böylece denetmenler etkisizleştirilmişler ve 

şahsa bağlı kadrolara atanmışlardır. Bu da il eğitim denetmenlerini güvencesizlik, belirsizlik, 

düzensizlik, güvensizlik ve eşitsizlik içerisinde çalışmaya zorlamaktadır. 

 Neoliberal politikalar eğitim kurumları üzerindeki etkilerini denetimsizlikten 

faydalanarak gerçekleştirmektedir. Bu etkilerden bazıları, eğitim denetmenleri tarafından 

yapılan sınıf gözlemlerinin kaldırılması sonucunda öğretmenlerin bir standarda bağlanması, 

böylece öğretmenleri yapan-eden bir tekniker kılarak vasıfsızlaştırması; özel okulların 

sayısının artırılması, Mesleki Eğitim Protokolü ile devlet okullarını birer meta olarak görüp 

ABD’deki Charter okulları gibi verimlilik üzerine işletmesi; okul-aile birliklerinin işletme 

yönünün ön plana çıkartılması olarak sayılabilir. Bu politikalarını gerçekleştirmek için, 

okulların denetimini gevşetmek, daha az kural ve sınırlama koymak, özel sektörün daha 

rahat hareket etmesini ve daha fazla kâr etmesini sağlamak gerekmektedir (Şimşek, 2018). 

Böylece eğitim denetimi gibi bir denge unsuru vasıfsızlaştırılmıştır. Oysa eğitim denetiminin 

okullarda durum saptama, değerlendirme ve geliştirme işlevleri vardır. Bu işlevler sorunların 

saptanmasını ve giderilmesini, verimliliğin arttırılmasını sağlarken kurumun kendini sürekli 

yenilemesini de mümkün hale getirir. Okulların atacağı adımların belirlenmesi, karşılaşılan 

problemlerin çözümü ve tekrar etmesine karşı alınan önlemler ve kurumu geliştirme 

aşamaları denetimin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine bağlıdır. Okul içindeki çalışanların 

görev ve sorumluluklarına uygun hareket edip etmediklerinin belirlenmesinde, kurumun 

değerleri ve ilkeleri doğrultusunda nasıl davranış sergilediklerinin gözlemlenmesinde ve 

buna göre alınacak karar ve yaptırımların uygulanmasında eğitim denetçilerinin önemli bir 

payı vardır. Böylece kurum içi düzenin ve hiyerarşinin korunmasına da katkıda bulunurlar. 
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Eğitim denetmenleri okullarda öğretmenlerin mesleki gelişmesine, eğitim sorunlarını 

çözmesine, öğretmenlerin okullarda yaşamış oldukları güvensizlik, belirsizlik ve eşitsizlik 

ortamlarının giderilmesine katkı sağlar. Denetimi gerekli kılan ana unsur okulun güç 

kaybetmesini önlemektir. Aydın (2014) sistemin denetim aracılığı ile parçalar arasında 

açıklık eğilimine girdiğini, sistemin denetimsiz kalması halinde yalnızlık, düzensizlik, 

kapalılık ve durağanlığa gömüldüğünü ve güç yitiminin ortaya çıktığını belirtmektedir. 

Dolayısıyla, yapılan yasal düzenlemelerle eğitim denetmenliği değersizleştirilerek kimliği 

yeniden tanımlanmış ve eğitim denetimi sisteminin yapısı ve işleyişi önemli ölçüde 

dönüştürülmüştür.  

Bu çalışmada, neoliberal politikalar bağlamında eğitim denetiminin dönüştürülme 

süreci betimlenmeye ve değerlendirilmeye çalışılacaktır. Ayrıca neoliberal eğitim 

anlayışında eğitim denetiminin dönüştürülmesinin sisteme ne gibi etkilerinin olduğuna dair 

2020-2021 öğretim yılında farklı illerde görev yapan 15 il maarif müfettişinin yarı 

yapılandırılmış görüşme formu ile görüşleri alınarak içerik analizi yapılacaktır. 
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ORTAÖĞRETİMDE NEOLİBERAL BİR DÖNÜŞÜM: PROJE OKULLARI 

 

A NEOLIBERAL TRANSFORMATION IN SECONDARY EDUCATION: 

PROJECT SCHOOLS 

 

İbrahim ÇOLAK1 

İlker AYSEL2 

Yılmaz İlker YORULMAZ3 

Yahya ALTINKURT4 

 

1970’li yıllarda öncelikle ABD ve İngiltere’de etkisini göstermeye başlayan ve 

eğitim, sağlık gibi alanlardan kamunun tasfiye edilme süreci olarak okunabilecek 

neoliberalizm, günümüzde yaşanan toplumsal eşitsizliklerin ve belirsizliklerin 

yapılaşmasında önemli rol oynamaktadır. Neoliberalizmin Türkiye’ye yansımaları ise 1980 

döneminden itibaren görülmektedir. Özellikle eğitim sistemi üzerindeki etkilerinin 1990’lı 

yıllarda belirginleştiği ve 2000’li yıllarda gerçekleştirilen politik düzenlemelerle doruk 

noktasına çıktığı söylenebilir. Bu noktada, neoliberal politikaların “devlet” okullarına etkisi 

çarpıcı birtakım sonuçlar doğurmuştur. Bir yandan eğitimde özelleştirme ve özel okullar, 

teşvik vb. uygulamalarla desteklenmekte, eğitimdeki eşitsizlikler artmakta, artık devlet 

okulları da müşteri (veli) odaklı yönetilmektedir. Öte yandan ise eğitimde rekabet ve yarış 

kavramları sürekli vurgulanarak, devlet okullarının da artık birer özel okul gibi hareket 

etmesi sağlanmaktadır. Bu süreçte okullara kaynak aktarımına yönelik geliştirilen 

düzenlemeler, neoliberalizmle eklemlenen eğitim politikaları doğrultusunda 

gerçekleştirilmektedir. Ancak farklı okul türleri arasında, ayrımlara yönelik uygulamalar 

geliştirilmesi, öğrencilerin eğitim sürecinde yaşadıkları eşitsizlikleri görece azaltmak yerine, 

daha çok yapılaştırabilmektedir. Günümüzde, Türkiye’nin Eğitim Sistemi’nde birçok farklı 

okul türüne rastlanabilmektedir. Bu çalışma, söz konusu okul türlerinden olan, Proje 

Okullarına odaklanmaktadır. 

Türkiye’de okullar arasındaki başarı ve kaynak farklılığı uzun süredir önemli bir 

sorun olarak gösterilmektedir. Kaynakların okullar arasında eşit dağıtılmaması ve hiyerarşik 

olarak oluşturulan okul türleri, okulların birbirinden ayrışmasına neden olmaktadır. Bu 

noktada 2014-2015 yılında MEB tarafından başlatılan “Proje Okul” uygulamasının, okullar 

arasındaki var olan eşitsizliği ve ayrımı daha da arttırdığı söylenebilir. Bu süreçte Proje 

Okulların ortaya çıkmasıyla en çok tartışılan önemli bir konu da, bu okullara öğretmen atama 

ve yönetici görevlendirme süreci olmuştur. Proje Okullarına atamalar ve görevlendirmeler 

bakanlık onayıyla yapılmaktadır. Başka bir ifadeyle Proje Okulları, atama süreçlerinde genel 

yönetmeliklerin dışına çıkarılmıştır. Daha önce sınav ve kıdem gibi ölçütlere göre atanmış 

öğretmen ve yöneticilerin yerine bakanlık oluruyla öğretmen ve yöneticiler atanmıştır. Bu 

düzenlemeler, doğrudan Proje Okulların iklimlerini de etkilemektedir.  

Bu araştırma, okulların Proje Okullarına dönüştürülmesinin hem eğitim sistemi hem 

de öğrenci ve öğretmenler üzerindeki etkilerinin, bu okullarda hâlihazırda görev yapan 

öğretmenlerin görüşleriyle belirlenebileceği düşünülerek tasarlanmış ve durum çalışması 

olarak desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, Muğla’da bir Proje Okulu’nda görev 

yapan öğretmenlerden seçilmiştir. Bu kapsamda okul Proje Okulu’na dönüşmeden önce 
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atanan 7 öğretmenle odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Daha sonra okul, Proje Okulu 

kapsamına alındıktan sonra görevlendirilen 2 öğretmenle de bireysel görüşmeler yapılmıştır. 

Görüşme verileri, tematik bir analiz altında değerlendirilmiştir. 

Araştırma sonuçlarında öne çıkan bulgular, “Proje” kavramı üzerinden 

gerçekleştirilen dönüşümün, “ayartıcı” bir süreç olarak okunabileceğini ortaya koymaktadır. 

Başka bir ifadeyle neoliberal politikaların kavram üretme stratejilerine yönelik Standing’in 

de belirttiği (2019) “havalı” kategorileştirme süreci, Türkiye’de “Proje” kelimesi üzerinden 

gerçekleştirilmektedir. Ayrıca araştırmanın önemli sonuçlarından birisi de Proje Okulu’na 

dönüşüm sürecinin bir anlamda Proje Okullarının kadrolarının dönüşüm süreci gibi de ele 

alınabileceğini ortaya koymaktadır. Atama ve görevlendirme süreçlerine yönelik yapılan 

düzenlemeler, Proje Okullarında görev yapan öğretmenlerin belirsizlik ve güvencesizlik 

içine itilmesine ve birtakım baskılara maruz kalmalarına neden olmaktadır. Proje Okul 

uygulamasının fırsat eşitsizliklerine yansımaları da araştırma sonuçlarında ele alınan önemli 

bir sorun alanıdır. Bu noktada Proje Okulların sınavla öğrenci almaya başlamasının okullar 

arası ayrışmaya etkisinin, öğrencilerin ekonomik, kültürel ve sosyal sermayeleri ile 

doğrudan bağlantılı olduğu söylenebilir (Bourdieu ve Passeron 2015). Neoliberalizmle 

eklemlenmiş bir eğitim sisteminde okullar arası nitelik farklılıkları, fırsat eşitsizliklerini 

giderek daha da fazla yapılaştırmaktadır. 
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SİMYACILARIN HAYALLERİ GERÇEKLEŞTİ Mİ? 

 

DID THE ALCHEMISTS' DREAMS COME TRUE? 

 

H. Şule AYCAN1 

 

Tarihsel olarak kimyanın gelişimi, simya ve modern kimya dönemleri olarak 

incelenebilir. Simya, kimyanın bilim öncesi şekli olup, basit metallerin soy metallere 

dönüştürülmesi süreçlerini kapsar. Bu da genellikle doğada bol bulunan bakır ve kurşunun 

altın ve gümüşe dönüştürülmesi demektir. Simya, ayrıca hastalıklar için çare olacak evrensel 

bir deva olan yaşam iksiri ile ölümsüzlüğü sağlayacak özel bir ilacı arama çabasıdır. Altın 

elde edebilme umudu, transmütasyon prensibinin kabul edilmiş olduğunu gösterir. Bugünkü 

anlamda transmütasyon, bir kimyasal elementin bir başkasına dönüştürülmesidir. Metalleri 

altına dönüştürecek, ölümü ortadan kaldıracak gençlik iksiri, devri daim makinesini sağlayan 

Felsefe Taşı düşüncesi XVII. yüzyıla kadar kafaları karıştırmıştır. Günümüzde ise bilim hala 

bizi simyacılarınkine benzer şekilde göz alıcı umutlarıyla cezbetmektedir. Örneğin, 

ekonomik yan ürünlü endüstriyel süreçler; ölümcül hastalıklar için medikal kürler ve ömrü 

uzatan antioksidanlar; sonsuz bir nükleer güç kaynağı, tüpte döllenme; klonlama ve genetik 

mühendisliği gibi. Simyacılar sadece maddi değişimlerle ilgilenmemişlerdir. Onların paslı 

bir metali altın ya da gümüşe dönüştürme arzuları, aslında kötü insanların da ruhlarını 

temizleyerek iyi insan haline dönüşmeleriyle özdeşleştirilmiştir. Simyacıların ölümsüzlük 

olarak niteledikleri, bedenden çok ruhun ölümsüz olmasıdır. Simyacılar, her şeyin ve 

herkesin en iyi olmasını isteyen mükemmeliyetçilerdir. Başka bir deyişle onlar, İnsan-ı 

Kâmil olma yolunda ilerleme arzusunda olmuşlardır. Tasavvuf literatüründe Muhyiddin 

İbnu’l Arabi ile giren İnsân-ı Kâmil anlayışı aslında kökleri çok daha eskilere dayanan bir 

anlayışın, mikrokozmos ve makrokozmos arasındaki bağlantıyı esas alan bir düşüncenin 

sonucu olarak insanın kainattaki yerini belirleyen bir düşünce sitemiyle Sokrat’tan beri 

değişik toplumların üzerinde düşündüğü bir anlayıştır. İncelemenin amacı simyacıların hayal 

ettiği dönüşümlerin çağdaş kimyacılar tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini 

ortaya koymaktır. Bu dönüşümler bir bakıma, yıllar önce yazılan bilim kurgu romanlarının 

daha sonra gerçekleşmesi gibidir. İnsan ömrünün uzatılması çabaları, yıllardır 

sürdürülmektedir. Hasta bir organın yerine yenisinin yerleştirilmesi, kan nakli, çeşitli 

ilaçların, vitaminlerin, antioksidanların üretilmesi, klonlama, kök hücre nakli, foto voltaik 

piller gibi bilim ve teknolojideki yenilikler, hep bu amaç içindir. Evrim kuramı, uzay 

çalışmaları da onların düşüncelerini yansıtmaktadır. Yani simyacıların hayallerini yaşatmak, 

günümüz bilim insanlarının görevi olmuştur. Simyacıların hayalleri, çağdaş bilim 

insanlarınca gerçekleştirilmektedir. Ama onların insanlığın mutluluğu için yaptıkları 

çabalar, günümüzde ülkelerin güç savaşları yüzünden insanlığı yok edecek boyutlara 

ulaşabilmektedir.  

 

Anahtar sözcükler/Keywords: Simya, kimya, simyager, felsefe taşı 

 
1 Prof. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi, suleaycan@hotmail.com 

90



BERGSON FELSEFESİNDE BİR BİLİM OLARAK METAFİZİK 

 

METAPHYSICS AS A SCIENCE İN BERGSON PHILOSOPHY 

 

Fatma Didem ALTUNAY ERDUVAN1 

 

Bilim ile Metafizik ilişkisi Antik Yunan düşünce sisteminden bu yana bazen aynı 

kategoride bazen ise karşıt konumda tartışılmış ya da tanımlanmıştır. Metafizik bir bilim 

olarak (bir alt bilim/üst bilim olarak) görülmüştür. Bunun aksine metafizik, bilimlerin tam 

karşıtı olarak üzerine konuşulması ya da düşünülmesi imkânsız boşluk olarak da 

görülmüştür. Metafizik konular üzerine söylenen her şey aklın sınırlı kalacağı ve ötesine 

geçilemeyeceği yer olmak bakımından aynı zamanda susma noktası ve sınırı olmuştur. 

Metafizik her yüzyılda tartışılmıştır. Metafiziği tartışmalar dışına çıkarmak da onu 

varsaymak olmak bakımından yine o yüzyılın göz ardı edemeyeceği bir gerçeklik olmuştur. 

Bu nedenle metafiziklerden söz etmek gerektiği anlaşılmıştır.  

Bilim olarak metafizik Bergson için kendi felsefesinin yöntemi bakımından 

önemlidir. Bergson yaşadığı dönem bakımından metafiziği üst bilim ilan etmesiyle pozitivist 

bilimlerin hâkim olduğu anlayışı eleştirmiştir. Mekanik olan, ölçütler ve dolayımlar yoluyla 

bilgisini edindiğini düşündüğü bilimlere karşı ve onların dışında yaşamla bağı olan bir 

düşünce sistemi oluşturmuştur. 20.Yüzyıl bilimsel atılımların ve teknolojik gelişimin yoğun 

olduğu bir çağdır. Aynı zamanda savaşların, toplumsal değişim ve yönetimsel dönüşümlerin 

de çağıdır. Fizik ve psikoloji bilimindeki gelişimler diğer alanlarda da yayılım göstermiştir. 

19.Yüzyılda Comte, Darwin ve Spencer etkisi 20. yüzyılda Einstein ve Freud etkisi 

görülmüştür. Bilimsel gelişmeler ile felsefe arasındaki bağ metafizik üzerine ciddi ayrımları 

ve tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Fizik ve matematiğin hâkim etkisinin yanında 

biyolojide evrimci teorilerle merkeze yerleşmiştir. Bergson metafiziği dışarda bırakan 

düşünce sistemlerinin tam karşısında durarak metafiziği felsefesinde merkeze almış hatta 

bilim olarak metafiziğin imkanlılığını ortaya koymuştur. Bergson için metafiziğin ne anlama 

geldiğini kavrayabilmek için neden bilimleri detaylı sınıflandırmak istediğini, realitenin ne 

anlama denk düştüğünü, zekâ ve sezginin(içgörü) ayrımını, süre ile zaman ayrımını, hareketi 

(devinimi) anlamak gerekir. Bilim ve metafiziğin birliği ancak sezgisel bir felsefe yoluyla 

olabilir. Salt bilim ancak maddeye ilişkin olanın bilgisini edinirken, hayatta/ruha ve evrene 

ilişkin doğrudan bilgileri elde edemez. Bu nedenle Bergson için metafizik ancak bilimin bir 

üst bilimi olarak sentezi gerçekleştirebilir. 
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HAKİKATİN BİLGİSİ: ETİMOLOJİ ÇALIŞMALARINDA DİNİN ROLÜ 

 

THE KNOWLEDGE OF TRUTH: THE ROLE OF RELIGION ON 

ETYMOLOGICAL STUDIES 

 

Elmas ÇOKOL1 

 
Bir dilbilimi terimi olan etimoloji (köken bilgisi) temelde, “bir kelimenin en eski şeklinin 

ya da anlamlı en küçük parçasının ne olduğunu, bu kökten türetilmiş yeni kelimelerin anlam 

ilişkilerini ve kelimelerin hangi dile ait olduğunu tespit etmek için yapılan bilimsel çalışma”yı 

ifade eder. Yunanca etymos (gerçek) ve logos (bilgi) kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuş 

“gerçeğin bilgisi” anlamına gelen bu terim, ilk olarak bugün Mersin sınırları içindeki Soli antik 

kentinde yaşamış olan Yunan felsefeci Hrisipos (MÖ. 280-207) tarafından kullanılmıştır. Fakat, 

etimoloji çalışmalarının tarihi aslında M.Ö. 7. yüzyıla kadar uzanır. 

Antik inanışlardan Museviliğe, Hristiyanlıktan İslama kadar pek çok inanç sisteminde 

din, gerçeğin bilgisine ulaşmayı hedefleyen etimoloji çalışmalarının tetikleyicisi olmuştur. 

Çünkü insanlar yüzyıllar boyu kelimelerin gerçek ya da ilk anlamını tanrıların verdiğine 

inanmışlardır. Hâl böyle olunca, Tanrı’nın dilinin (ilk dilin), kelimelere onun tarafından verilen 

ilk anlamların ne olduğu ve Adem’in hangi dilde konuştuğu sorgulanmıştır. Ayrıca, dinî 

metinlerin dilinin bozulmadan -orijinal şekilleriyle- geleceğe taşınmasına çalışılmıştır. Dile 

gösterilen bu hassasiyetin sebebi, dinin aktarımında dilin ana etken olmasıyla ilgilidir. 

Antik Yunan döneminde dile dair tartışmalar “dil doğal mıdır (physei), yoksa bir tür 

anlaşma (thesei) mıdır” sorusu etrafında şekillenmiştir. Bu dönemde, bir kelimenin kökeni ve 

asıl anlamı bilinirse, “Tanrının o nesneyi yaratmaktaki amacı”nın da bilinebileceği 

düşünülmüştür. Böylece, o nesneye onun adına uygun şekilde davranılacak ve Tanrıların rızası 

kazanılacaktır. Antik Hint’teki dil çalışmalarının motivasyonu ise, kutsal metinleri olan 

“Veda”ların dilini korumak olmuştur. Bu metinleri Tanrı’nın yazdırdığına inandıkları için onun 

sözlerinin bozulmasını önlemek amacıyla metindeki kelimelerin ilk şekil ve anlamlarını 

korumaya çalışmışlardır.  

Musevilik ve Hristiyanlıkta ise Kitab-ı Mukaddes’in “Yaratılış” bölümünde geçen 

“başlangıçta söz vardı” deyişinden, nesnelerin adlandırılma sürecinden ve Tanrı’nın Adem ile 

konuştuğu bölümlerden hareketle, ilk ve en yüce dilin ne olduğu tartışılmıştır. Ayrıca adların 

nesnelerin özelliklerine göre verildiğine (physei) inanan Kabalacılık geleneği, kelimeleri tabiri 

caizse evirip çevirerek onlardaki gizil anlamı bulmaya çalışan mantık dışı etimolojiler 

yapılmasının önünü açmıştır. 

Doğu’da ise dil ve etimoloji çalışmaları İslamiyet’in doğuşu ile birlikte 7. yüzyılda 

başlamıştır. Kur’an-ı Kerîm’in parça parça indirilmesi esnasında çoğu zaman ezber yoluyla, 

bazen de parça parça yazıya geçirilen Kur’an parçalarının toplanıp en doğru şeklinin bulunması 

için gösterilen çabalar, Arapları dil üzerine düşünmeye sevk etmiştir. Kur’an’ın açıkça Arapça 

indirildiği ayetinden destek alarak bu “asıl Arapça”nın ne olduğu üzerine araştırmalar 

yapılmıştır. 

19. yüzyılda karşılaştırmalı dilbilim dönemiyle birlikte akraba olan dil ailelerinin tespit 

edilmesi sistematik çalışmaların önünü açmıştır. Böylece etimoloji çalışmaları da dinin 

etkisinden sıyrılmış ve ilgi, kelimenin diğer akraba dillerdeki karşılıklarına, orada kazandığı 

anlama ve tarihteki gelişim seyrine yönelmiştir. 
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BİLİMLERİN SİSTEMATİK OLARAK SINIFLANMASI: İLK İLKELERİN 

BİLİMİ OLARAK METAFİZİK 

 

SYSTEMATIC CLASSIFICATION OF SCIENCES: METAPHYSICS AS THE 

SCIENCE OF FIRST PRINCIPLES 

 

Erman KAR1 

 

Felsefe ve bilim tarihine baktığımızda bilimlerin sistematik olarak sınıflandırılmasını 

ve onların ilk kez detaylı olarak incelenmesini Aristoteles’te görmekteyiz. Bilimin hiçbir 

amaç gözetmeksizin, kendinde bir aktivite olarak ele alınması Antik Yunan’ı, bilimin 

sistematik olarak sınıflandırılması ise Aristoteles’i beklemiştir. Aristoteles’in bilim öğretisi 

ve bilimi sınıflandırma metodunu ele almak aynı zamanda onun ontolojisini de ele almayı 

gerektirir. Aristoteles bilimi; teorik bilimler (theoria), pratik bilimler (praksis) ve 

uygulamalı bilimler (poiesis) olmak üzere üçe ayırır. Kendisi için bilinmek istenen ve 

kendinde var olan varlıklar teorik bilimlerin konusudur. Eylemlerin bireysel ve toplumsal 

boyutlarını ve zoon politikon olan insanı ele almak ise pratik bilimlerin işidir. Son olarak, 

insanın eylemi sonucunda yaratıma geçmesini inceleyen bilimler ise uygulamalı bilimler 

olarak adlandırılır.  

Aristoteles’e göre bilimlerin en üstün olanı; nedenlerin ve ilkelerin saf bilgisi olarak 

tanımladığı bilimdir. Bu bilim en yüksek ve en önemli bilimdir, çünkü pratik amaçlarla 

ilgilenen bilimlerden farklıdır. Böylesi bir tanımlamayla ele alınan bilimsel bilgi sadece 

nedenlerin bilgisi değil aynı zamanda ilk ve en evrensel ilkelerin de bilimi olmak zorundadır. 

Bu bilim; Prote Philosophia yani İlk Felsefe veya Metafiziktir. İlk felsefe, Aristoteles’in 

varlık olmak bakımından varlığın kendisini, varlığın nedenlerini ve ilk ilkeleri inceleyen 

disiplin olarak tanımlanır. O halde İlk İlkelerin ne olduğunu sormamız gerekir. Aristoteles 

tözü ilk ve asıl anlamda var olan şey, İlk İlke olarak tanımlamaktadır. Çünkü töz hem tanım, 

hem bilgi, hem de zaman bakımından diğer bütün var olanlardan öncedir.  

O halde asıl anlamda var olan töz, var olan her şeyin bilgisini de öncelemesi açısından 

bilimsel bilginin de yegâne konusudur. Aristoteles Metafizik Zeta’da tözün neliği üzerine 

yaptığı incelemenin aslında hem en gerçek anlamda var olan şey, hem de en bilinebilir olan 

şey üzerine bir inceleme olduğunun altını çizer. Tanım, bilgi ve zaman bakımından önce 

gelmesi bakımından töz bu soruların yanıtı olmalıdır. Ancak Aristoteles hem Zeta’da hem 

de birçok pasajında bilimsel bilginin sadece tümelin bilgisi olabileceğini söyler. Günümüzde 

bu problem tözün tümel mi yoksa tikel mi olduğu problemine, dolayısıyla Ortaçağdan bu 

yana bilinen adıyla tümeller problemine kadar uzanır. 

O halde bu çalışmanın esas amacı şöyle özetlenebilir. Aristoteles’in sistematik olarak 

bilimleri sınıflaması ışığında, Metafiziğin ve İlk İlke olarak tözün neo-Aristotelesçi bir bakış 

doğrultusunda değerlendirilmesidir. Bununla birlikte Metafiziğin günümüzde özellikle 

bilimsel realizm ve tümeller sorunu tartışmalarındaki yeri ve önemine uzanan tarihsel bir 

inceleme ortaya koymaktır. 
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METAMETODOLOJİ: BİLİM, FELSEFE VE SANAT TARİHİNDEKİ 

PARADİGMATİK DÖNÜŞÜMLERİN TAM HARİTASI 

 

METAMETODOLOGY: COMPLETE MAP OF PARADIGMATIC 

TRANSFORMATIONS IN THE HISTORY OF SCIENCE, PHILOSOPHY AND 

ART  

 

Meriç BİLGİÇ1 

 

“Metametodoloji” burada bilim felsefesinden yola çıkarak oluşturulan yeni bir alt 

başlık olarak teklif edilmektedir. Metodoloji kavramının mantıktan farkı, kanıtlanamasa da 

aksi düşünülemez kabul edilen doğrulardan oluşmasıdır ve bilim felsefesine gönderim 

yapmak için kullanılır. Popper ve Kuhn üzerinden gelişen bakış açısına göre, bilimin 

metodolojisi tarihsel koşullara bağlıdır. Bu durumda şöyle bir problem doğmaktadır: 

Metodoloji tarihsel paradigmalara bağımlı ise paradigmatik değişimlerin tanısını koymak, 

hatta bilimciler için yeni bir paradigmaya ulaşmak, çelişmezlik ilkesi gereği, dışsal bir 

metodolojiyi şart koşar. Bu durumda metodolojiyi kendi dışında, alt bileşenleri ile 

tanımlamak, onlara indirgemek gerekmektedir.  

Düşünmek teorik düşünebilmek demektir. Teorinin mantığı, tümel tanımlara 

ulaşmak zorunda olduğundan dolayı, öncelikle nicelik kategorisine bağlıdır. Nicelik birlik 

ve çokluk ilişkisinde bütünlüğü hedefler. Birlik-çokluk ilişkisi içinde bütünlüğün inşa 

edilebilme olanağı insan zihninin soyutlama ve genelleme yetilerinin ve teorik birikimlerin 

gelişimine bağlı olarak, tarih boyunca köklü farklılıklar gösterir. Bu çalışma Sümerler’den 

günümüze kadar, bütünlük kategorisiyle alınan tarihsel bir kesit üzerinden teorik 

düşünmenin paradigmatik dönüşümlerini çözümlememizin (Bilgiç, 2016) sonuçlarını bir 

tablo halinde sunmaktadır. Bilim tarihinde yaygın olarak modern bilimin, Newtoncı mekanik 

fiziğin getirdiği paradigma değişimi belirlenmiş, tarihin diğer alanlarındaki dönüşümler 

belirsiz kalmıştır. Burada net metodolojik belirlemelerle üç bilimsel devrim ve dört bilimsel 

evre belirlenmiştir. 

Metametodoloji bize sadece bilim değil, felsefe ve sanat da dahil, bütün teorik 

düşünme tarihinin dört ana bölüme ayrılan dönüşüm haritasını vermektedir. Böylece felsefe 

tarihinde kavramların nasıl eğilip büküldüğünü, şekil ve içerik değiştirdiğini, yeni olanaklar 

kazandığı veya kaybettiğini görebiliriz. Bilimsel ve sanatsal düşünmenin teorik 

olanaklarının sıkı bir iç içelik barındırdığını görmek ve aynı biçimde sanatsal dönüşümleri 

tanımlamak da olanak kazanmaktadır.  Metametodoloji bir üst dil ve mantık vermekle 

içinden geçtiğimiz tarihsel süreç içindeki oluşumların tanısını koymak ve geleceğe ilişkin 

öngörüde bulunmak için zor ele geçen bir olanak ve güvenli bir alet sunmaktadır. 
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KADIN BEDENİNE BAKIŞ ÜZERİNE BİR OKUMA: 

CİNDY SHERMAN VE İSİMSİZ FİLM KARELERİ 

 

A READING ON LOOK OF WOMAN’S BODY:  

CINDY SHERMAN AND HER UNTITLED FILM SQUARES 

 

Gülay KARAKUŞ1 

Serap EMMUNGİL KARAMANOĞLU2 

 

Bu çalışma, 1954 New Jersey doğumlu Amerikalı sanatçı Cindy Sherman’ın 1977-

1980 yılları arasında çekmiş olduğu 69 siyah beyaz fotoğraftan oluşan İsimsiz Film Kareleri 

serisi üzerine yapılmış bir araştırma yazısıdır. Siyah Beyaz Film Kareleri, 1950-60’lı yıllarda 

herhangi bir sanatsal niteliği olmayan B sınıfı Amerikan ve Avrupa filmlerinden sahneleri 

çağrıştıran siyah beyaz fotoğraflardan oluşur. Postmodern süreçte fotoğrafı kavramsal bir 

malzeme olarak kullanan sanatçı, çalışmalarının merkezine kendi bedenini yerleştirerek erkek 

bakışı üzerinden toplumun klişelerini sorgular. Sherman’ın kadınları temsili kadınlardır. 

Görüntü üreten teknolojiler aracılığı ile sunulan temsili gerçeklerin birey ve toplum üzerinde 

yarattığı etkiyi kavramsal bir çerçevede ele alan sanatçı, gerçek ile onun temsilleri arasında 

çelişen noktalara dikkat çekmek ister. Görüntü teknolojilerinin gelişimine paralel oluşan görsel 

kültürün bireyin algı dünyasında yaratmış olduğu deformasyonu sorgular.  Öyle ki görselin 

kendisinden ziyade kitleler için ne anlam ifade ettiği önem kazanmıştır. Sanatçı, Siyah Beyaz 

Film Karelerinde erkek bakışının şekillendirdiği dünyada kadın olma durumunu sorgular. 

Hangi kültür ve kimlikten olursa olsun toplumda kadın olma durumunun belirli kodlarla 

okunduğunu ortaya koyan sanatçı, yapıtlarında bedenin bireyin iradesi dışında ve otoritenin 

belirlediği biçimde var olma durumunu deşifre eder. Bu çalışmaların tümünde model olarak 

yer alan Sherman, makyajını, kılık kıyafetini ve aksesuarlarını kendi tasarlar. Yapıtlarında, 

bedenin ifade dilini yeni bir metne dönüştüren sanatçı, İsimsiz Film Kareleri sonrasında 

yapmış olduğu çalışmalarında da aynı yaklaşımı sergiler. Her bir karede dışarıdan bir göz 

tarafından seyredilmek üzere yeniden kurgulanan beden aslında toplumun hangi kesiminden 

olursa olsun ‘kadın’ın toplum tarafından nasıl görüldüğünü ya da nasıl görülmek istendiğini 

serimler. Sherman, İsimsiz Film Karelerinden sonra moda dünyasını, erkek dergilerini, çocuk 

masallarını, sanat tarihindeki önemli imgeleri, maskelerle hazırlanmış cinsel ilişki 

mizansenlerini, kusmuk, çöp gibi iğrenç şeyleri grotesk bir dille ela alır. Fotoğrafı, saf haliyle 

değil bir kavramsal sanat malzemesi olarak kullanır. Sherman, 70 ve 80’lerin kültürel 

ortamında biçimlenen bir uygulayıcı ve dönemin moda konularını ele alan bir sanatçı olarak 

her zaman güncel sanata eklemlenmeyi başarabilmiştir. 
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CANAN ŞENOL'UN ÇALIŞMALARINDA KİMLİK, KÜLTÜR VE CİNSİYET 

KAVRAMLARI ÜZERİNE 
 

CANAN ŞENOL'S WORKS ON IDENTITY, CULTURE AND GENDER CONCEPT 
 

Nurten NURLU1 

 

Kadınların sanat alanında kendilerini göstermeleri sancılı bir geçmişe 

dayanmaktadır. Akademiye daha sonradan kabul edilmeleri, kabul edildikten sonra çıplak 

modelden çalışma yasakları vb. tüm engeller, toplumsal anlamda kadına yüklenen cinsiyet 

rollerinden kaynaklanmaktadır. Kadın, doğurgan oluşu, duygusal oluşu gibi sebeplerle 

üretim alanlarında hep arka planda kalmıştır. Tüm bu sorunlara karşı çıkan feminizm ve 

feminist sanatçılar, kadının bu arka planda kalışına tepki gösteren çalışmalar ve eylemler 

gerçekleştirmişlerdir.  

Feminist sanatın ilk örnekleri 1970’li yıllarla birlikte karşımıza çıkmaya başlar. O 

dönemde aynı anda yükselen işçi hareketleri ve çevreci eylemler de feminist sanatın 

yükselmesinde zemin olmuştur. Kadın sanatçılar ikinci planda kalmalarına olan tepkilerini 

sadece galerilerde değil, sokaklarda da göstermişlerdir. Bu anlamda aktivist feminist grup 

Gerilla Kızlar’ın çalışmaları önemlidir. Feminist sanatın bizdeki örnekleri belirgin olarak 

1990’lı yıllarla birlikte karşımıza çıkar. O dönemde çoğalan alternatif sanat mekanları ve 

gelişen çağdaş sanat ortamı ile birlikte kadın sanatçılar daha fazla alan bulmuşlardır.  

Özellikle feminist sanatın ilk dönemlerinde kadın sanatçıların kendi bedenleriyle 

gerçekleştirdikleri çalışmalar genellikle sert ve çarpıcı örnekler olmuştur. Sanat nesnesini 

tersine çevirerek, bedenleri üzerinde acı, kan, şiddet şeklinde eylemleriyle, bedenlerini araç 

olarak kullanmışlardır. Bu konuda 1970’lerde çok etkili örnekler ortaya çıkmıştır.  

Feminist sanatın nesnesi olan beden, kültür ve cinsiyet kavramları, sadece kadın 

cinsiyeti ve cinsel kimlik sorgulamaları üzerinde durmuştur.  Günümüzde feminist sanatın 

çarpıcı örnekleri devam etmektedir. Özellikle son on yılda pek çok yeni sanatçı, etkili 

çalışmalar gerçekleştirmiş, bizi uluslararası alanda temsil etmişlerdir.  Bu sanatçılardan bir 

olan sanatçılardan Mehtap Baydu çalışmalarında, sert bir feminist dil yerine toplumsal 

cinsiyet ve kimlik konusunu ön planda tutan işler üretmektedir. Sanatçı Mehtap Baydu, 

kadın bedeninin biyolojik özelliklerine dikkat çekmek yerine, “Osman” adlı çalışmasında 

görüleceği gibi, eril pozuyla karşımıza çıkmakta, kültür ve cinsiyet konularına dikkat 

çekmektedir. Sanatçının kimlik, kadının toplumdaki yeri, toplumsal  baskı gibi kadına dair 

sorunların dikkate alındığı çalışmalarında, yapısökümcü bir yaklaşım ile kendi kültürel 

öğelerinin analizi, sanatsal ifadesine yansımaktadır. Çalışmada Mehtap Baydu’nun diğer 

çalışmaları da bu başlık altında incelenecek ve tartışılacaktır.  
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FEMİNİST SANATTA KADIN TEMSİLLERİ VE RENEE COX YAPITLARININ 

ÇÖZÜMLENMESİ 

 

WOMEN'S REPRESENTATIONS IN FEMINIST ART AND ANALYSIS OF 

RENEE COX WORKS 

 

Elif ÇAKIROĞLU1 

 
Feminist sanat 1960’lı yıllardan itibaren kadınların sanatta, sanat tarihi ve sanat 

kurumlarında yeteri kadar yer almadığı iddialarını gerekçeleriyle birlikte ortaya koyan; 

günümüzde de kadının toplumsal cinsiyet rollerini, toplumdaki yerini ve temsillerini inceleyen 

ve sorgulayan bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda birçok kuramsal ve sanatsal 

çalışmalar yapılmıştır. Özellikle Linda Nochlin’in “Neden Hiç Büyük Kadın Sanatçı Yok” 

başlıklı makalesi yayınlandığı tarihe kadar erkek egemen bir akademik disiplin olarak şekillenen 

sanat tarihinin yalnızca kadınları değil, her “öteki”ni dışlama 

biçimlerini/süreçlerini/yöntemlerini irdeleme önerisiyle çığır açıcı bir öneme sahiptir (Antmen, 

2012, s. 10). Nochlin yayınladığı makalesinde, sanat yapabilecek yeterli beceriyi elde etmesi için 

kadınlara erkeklerle eşit eğitim ve sosyal hakların tanınmadığını böylelikle kadınların yeterli 

eğitim ve donanıma sahip olamaması sonucunda sanat dünyasında erkeklerin gerisinde yer 

aldığını ifade etmektedir (Nochlin, 2018). Bu görüşler ekseninde feminist sanatçılar, kadınların 

varoluşlarını yaşamlarında karşılaştığı sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerilerini kısacası 

kadınları ve kadına ait temsillerini yapıtlarına aktarmışlardır. Feminist sanatçılar içinde yer alan 

birinci kuşak sanatçılar, “yüksek” ya da “düşük” sanat ayrımı içerisindeki statüsüyle “zanaat” 

kategorisi içerisinde değerlendirilen kadın sanatının ürünleriyle ilgilenmişlerdir. İkinci kuşak 

feminist sanatçılar ise erkeklerin inşa ettiği kurum ve yapılarda yerleşmiş anlamları analiz ederek 

eleştirel bir bakış açısı oluşturmaya çalışmışlardır (Gouma-Peterson ve Mathews, 1987). 

Yapıtları bu anlayışı içeren Renee Cox, 1960'da Colgate, Jamaika'da üst orta sınıf bir ailenin 

çocuğu olarak doğmuş ve daha sonra New York, Scarsdale’e yerleşmiştir. Cox, genellikle ırkçı 

ve cinsiyetçi olarak gördüğü toplumu eleştirmek ve siyah kadınlığı yüceltmek için kendi 

bedenini kullanan günümüzün en tartışmalı Afrikalı-Amerikalı sanatçılarından biridir (Cox, 

2021). Sanatçı, yapıtlarında toplumsal yaşamda, sanat ve medya gibi mecralarda siyah kadınların 

sunumunu fotoğraf aracılığıyla ortaya koyarak ırk ve cinsiyetle ilgili temaları yapısöküme 

uğratmaktadır. Bu çalışmada Cox’un “The descreet a charm of the bougies” adlı fotoğraf 

serisinde yer alan “Missy at home”, “School bus” ve “The Ladies” adlı yapıtları feminist sanat 

bağlamında analiz edilerek yorumlanmıştır. Feminist sanat anlayışıyla ortaya koyulan 

analizlerde Renee Cox’un siyah kadınların sinema ve görsel medyadaki temsillerini kendi bedeni 

aracılığıyla yeniden üreterek kadın imajlarının inşasına yönelik getirdiği eleştirileri 

belirlenmiştir. Yapılan çözümleme ve söz konusu eleştiriler, kadın temsilleri açısından feminist 

sanat ve fotoğraf eleştirisi için önemli görülmektedir. Sonuç olarak Renee Cox’un yapıtlarında, 

siyah kadınların sinema ve görsel medyada taraflı bakış açıları eşliğinde belirli stereotipler 

yaratılarak sunulan kadın temsillerinin bazen ironik bazen de gerçekçi bir anlayış ve eleştirel bir 

bakış açısıyla ortaya koyduğu görülmüştür. Bunun yanında yapıtların siyah ya da beyaz ayrımı 

yapılmaksızın kadınların toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin eleştirel bilinç gelişimine katkı 

sunduğu söylenebilir. 
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FEMİNİST EPİSTEMOLOJİ BAĞLAMINDA İNSAN BİLMESİNİN ONTOLOJİK 

VE KÜLTÜREL TEMELLERİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK 

 

RE-THINKING THE ONTOLOGICAL AND CULTURAL FOUNDATIONS OF 

HUMAN KNOWLEDGE IN THE CONTEXT OF FEMINIST EPYSTEMOLOGY 

 

Nursena BEDİR1 

 

İnsanın varlığa ilişkin bilme ve tanıma istenci, onun yüzyıllardır farklı düşünsel 

sorularla ilgilenmesini gerektirmiştir. Bilmeye dair her yeni çaba kendinden önceki 

düşüncelerle temas halinde tekrar tekrar yinelenmiştir. 17. yüzyıl itibariyle yoğunlaşan 

tartışmalarıyla epistemoloji, günümüzde de hala aktif olarak tartışılmakta olan 

problematikler barındırmaktadır. Çalışmamda, bilme ve kültürel çeşitlilikler bağlamında 

feminist epistemoloji tartışmalarını ele alacağım. Feminist Epistemoloji, felsefenin bilme 

uğraşı içinde oluşturmuş olduğu literatürü eleştirel bir sorgulamaya tabii tutmakta ve 

geleneksel epistemolojinin eksikliklerinin tespitini gerçekleştirerek bilme sınırlarımızın 

genişleyebileceği alternatif görüşler önerme çabasındadır. Feminist epistemoloji’nin oluşum 

zeminini, beslendiği kaynakları, temel hedeflerini ve çalışma dinamiklerini anlamak için 

feminist felsefe’nin bilim, bilgi, güç, rasyonalite gibi kavramlara olan genel tutumunu ve 

“feminist” nitelemesinin söz konusu sahadaki mahiyetini serimlemek önem arz etmektedir. 

Bu nedenle, ilk olarak feminist felsefe’nin neliğini tartışacağım. İkincil olarak, feminist 

epistemoloji literatüründe tek bir görüş bulunmaması dolayısıyla, farklılaşan görüşlere 

sırasıyla “Feminist Empirizm”, “Doğallaştırılmış Feminist Epistemoloji”, “Duruş Noktası” 

başlıklarında yer vererek insan bilmesine ilişkin feminist sorgulamaları ortaya koyacağım. 

Üçüncül olarak, kültürel çeşitlilik ve insan bilmesine olan etkilerini “insanın doğası”, 

“kültürün insan doğasındaki yeri”, “insan bilmesinde konumsallık” ve “bilmenin yerelliği 

ve evrenselliği” konuları beraberinde analiz ederek insan bilmesine ilişkin kültür temelli bir 

tablo oluşturmak için çabalayacağım. Dördüncü olarak, feminist epistemoloji’nin, 

oluşturmuş olduğum tablo içerisinde kritiğini gerçekleştireceğim. Nihai amacım, insan 

bilmesinin insan varlığına ilişkin ontolojik fikriyatımız ile doğrudan bir ilişkisi olup 

olmadığını sorgulayarak sorgulamış olduğum argümanlar nezdinde feminist 

epistemoloji’nin alternatif bakışlarını gündeme alarak, bu bakışların epistemik değerlerini 

varlığa ilişkin varsayımlarındaki kuşatıcılık düzeylerini analiz etmektir. Bu bağlamda 

Heideggerci bir bakışla varlık sorusunu merkeze alarak, Poppercı bir bakışın “problem 

çözme” ve “daha iyi arayışı” kavramlarıyla sentezlediğimizde Feminist epistemoloji’nin 

epistemoloji içerisindeki sancılı sürecine bir de bütünsel bir tablo içerisinde bakma imkanı 

yakalayarak; feminist epistemoloji’nin bahse konu olan argümanlarını “varlığa ilişkin 

varsayımlarının ne olduğu, nihai amaçlarının ve isteklerinin kapsayıcılığı, halihazırda var 

olan düşüncelerine getirilen eleştirilere karşı geri dönüt ve fikri yapılandırma kabiliyetlerinin 

sürdürülebilirliği, farklı toplumlarda ve farklı kültürler içerisinde ana argümanlarının 

geçerliliğini devam ettirebilme potansiyeli” gibi hususları da dikkate alarak yeniden 

düşünmek gerektiğini vurgulamaktır.  
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MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTİM PROGRAMI 

OKURYAZARLIĞININ VE MODELLEME BECERİLERİNİN SOKRAT 

SEMİNERİ TEKNİĞİ ARACILIĞIYLA GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR 

EYLEM ARAŞTIRMASI 

 

AN ACTION RESEARCH ON DEVELOPMENT THE CURRICULUM LITERACY 

AND MODELING SKILLS OF MATHEMATICS TEACHER CANDIDATES 

THROUGH SOCRATES SEMINAR TECHNIQUES 

 

Ali YAKAR 

 
Bu araştırmanın amacı matematik öğretmeni adaylarının Sokrat semineri tekniği 

aracılığıyla eğitim programı okuryazarlığının ve modelleme becerilerinin geliştirilmesidir. 

Araştırma eylem araştırması deseninde tasarlanmıştır. Johnson’a (2014) göre eylem araştırması, 

gerçek bir okul problemi veya durumunu çalışma sürecidir. Eylem araştırmasının amacı, öğretim 

uygulamalarını geliştirmek veya bir okulun işlevini arttırmaktır. Eylem araştırmaları, öğretim 

uygulamalarının ve öğretim durumlarının önceden planlanmış, sistematik gözlemidir. Eylem 

araştırmaları, eğitim araştırmaları ile öğretim uygulamaları arasındaki boşluğu gidermek için 

kullanılabilir. Çalışma 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Muğla Sıtkı Koçman 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören 13 

öğretmen adayının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Eylem araştırması kullanılarak kurgulanan 

çalışmada matematik öğretmeni adaylarının aldıkları Program Geliştirme ve Öğretim dersi 

kapsamında bir dönem boyunca (15 haftalık süreç) Sokrat semineri tekniği uygulanmıştır. Sokrat 

semineri, öğrenciler tarafından anlaşılması zor, üst düzey bir metnin ya da karmaşık bir konunun 

bir grup tarafından tartışılmasına yönelik bir tekniktir. Bu araştırmanın uygulama sürecinde tüm 

konuların öğretimi gerçekleştirilirken Sokrat semineri tekniği uygulanmıştır. Karmaşık bir konu 

ve üst düzey metinlerin incelendiği bu süreçte katılımcıların sürece etkin katılımı sağlanmıştır. 

Öğretim süreci okuma, inceleme, planlama, model geliştirme ve değerlendirme çalışmaları ile 

desteklenmiştir. Araştırmanın amaçları doğrultusunda veriler Bolat (2017) tarafından geliştirilen 

Eğitim Programı Okuryazarlığı Ölçeği aracılığıyla ve araştırmacı tarafından öğretmen 

adaylarının tasarlamış olduğu program geliştirme modellerinin değerlendirilmesi sonucu ortaya 

çıkan puanların belirlenmesi ile toplanmıştır. Süreç boyunca her öğretmen adayı katılımcının 

Eğitim Programı Okuryazarlığı puanları 7 kez ölçülmüş, elde edilen puanlar kayıt altına alınarak 

kendi içinde ortaya çıkan değişim üzerinden grafikler aracılığıyla çözümlenmiştir. Matematik 

öğretmeni adaylarının tasarladıkları program geliştirme modelleri ise süreç içerisinde yapılan 

çalışmalar boyunca incelenmiş ve 3 farklı puanlama ile değerlendirilerek katılımcıların bu 

konudaki becerilerinin gelişimi izlenmiştir. Araştırma kapsamında matematik öğretmeni 

adaylarının Eğitim Programı Okuryazarlığı puanları çözümlenerek Sokrat semineri tekniğinin 

bu puanların değişimine olan etkisi incelenmiştir. Araştırmanın amaçları doğrultusunda elde 

edilen bulgular, Sokrat semineri tekniği aracılığıyla gerçekleştirilen öğretim süreci boyunca 

matematik öğretmeni adaylarının Eğitim Programı Okuryazarlığı puanlarında süreç içerisinde 

istendik yönde bir değişim ve artış bulunduğunu göstermektedir. Araştırmanın bir başka bulgusu 

da Sokrat semineri tekniği aracılığıyla matematik öğretmeni adaylarının modelleme 

becerilerinin geliştirilmiş olduğu yönündedir. 
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ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDEKİ ÇOCUKLARIN DUYGU, DÜŞÜNCE VE 

TUTUMLARININ FELSEFİ BAĞLAMDA İNCELENMESİ 

 

INVESTIGATION OF THE EMOTIONS, THOUGHTS AND ATTITUDES OF THE 

CHILDREN IN EARLY CHILDHOOD, IN THE PHILOSOPHICAL CONTEXT 

 

Bilal DUMAN 

Şefika ÜSTEK 

 

Her insan beyni kadar algılar. Beyin zihin üreten bir organdır, zihin üretimi genetik 

ve çevresel faktörlere dayalı olarak gerçekleşir. Çevresel faktörlerdeki uyarıcılar ne kadar 

farklı olursa nöronlar arası bağlantılar o kadar farklılık gösterir. Nöronların çalışma prensibi 

kazan-kazan, kaybet-kaybettir. Bu nedenle nöronlar kaybedilmeden kazanılmalıdır. Bunun 

içinde zengin örüntüler oluşturulması gerekmektedir. Aksi halde nöron bağlantıları 

kurulamamaktadır. Buda nöronların ölmesi anlamına gelmektedir. İnsanoğlunun en kritik 

evresi erken çocukluk dönemidir. Bu dönemdeki yaşantı temelli, zengin uyarıcılar çocuğun 

beynindeki nöron ağ demetlerinin güçlü bir şekilde oluşmasını sağlamaktadır. Yaşantı 

temelli, zengin uyarıcılı bir çevrenin oluşturulması ise eğitimin temel amaçlarındandır. 

Eğitim, çocuğun zengin uyarıcılara dayalı olarak sorgulamasıdır. Bu sorgulamanın temeli 

ise felsefedir. Günümüzdeki çocuklara yönelik felsefe çalışmaları, çocuklara felsefe 

öğreterek tutum ve davranışların geliştirilmesini ön plana çıkarmaktadır. Fakat temelde ise 

çocukların var olan algılarına, duygu, düşünce ve tutumlarına etki eden faktörlerin 

incelenerek ortaya çıkan sonuçların felsefi bağlamda değerlendirilmesi ve çocukların felsefe 

çalışmalarına yönelik hazır bulunuşluklarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın 

amacı: Erken çocukluk dönemindeki çocukların duygu, düşünce ve tutumlarının incelenerek 

bu incelemeleri felsefi amaçlar doğrultusunda değerlendirmektir. Bu amaç çerçevesinde 

aşağıdaki üç soruya cevap aranmaktadır: (1) Erken çocukluk dönemindeki çocukların 

yaşantılarına yönelik ontolojik doğurgular nelerdir? (2) Erken çocukluk dönemindeki 

çocukların yaşantılarına yönelik epistemolojik doğurgular nelerdir? (3) Erken çocukluk 

dönemindeki çocukların yaşantılarına yönelik aksiyolojik doğurgular nelerdir?  

Bu çalışma nitel araştırma yöntemiyle oluşturulmuştur. Çalışmanın örneklemi, 

Muğla ili içerisindeki bir özel gündüz bakım evine devam eden dört yaşındaki beş çocuktan 

oluşmuştur. Araştırmanın verileri; felsefenin üç temel alanı olan aksiyoloji, ontoloji ve 

epistemoloji ile ilgili on iki maddeden oluşan gözlem formlarına dayalı olarak toplanmıştır. 

Araştırmanın verileri hem araştırmacının doğal gözlemleri hem de gözlem formları aracılığı 

ile elde edilen sonuçların kodlanarak temalaştırılması, bu temalara yönelik kavram 

haritalarının oluşturulması ile analiz edilmiştir. Araştırmacının doğal gözlem sonuçlarından 

elde edilen verilere dayalı olarak çocukların duygu, düşünce ve tutumlarında yaşantı temelli 

etkiler olduğu ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda bu çocukların koşullanmamış düşünce 

yapısına sahip oldukları ve yaşantı temelli oluşturdukları deneyimlere yönelik dünyanın en 

özgür sorularını sordukları tespit edilmiştir. 
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BEŞ YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN ŞEMA ÖNCESİ DÖNEM ÇİZGİSEL GELİŞİM 

ÖZELLİKLERİNİN SERBEST RESİMLERİ ÜZERİNDEN 

DEĞERLENDİRİLMESİ: ORDU İLİ ÖRNEĞİ 

 

EVALUATION OF FIVE YEARS CHILDREN'S CHARACTERISTIC 

DEVELOPMENT PROPERTIES BEFORE THE SCHEME THROUGH FREE 

PICTURES 

 

Hatice DARGA 

Burcu GENÇ 

 

Çalışmanın amacı, farklı sosyoekonomik özellikler gösteren bölgelerdeki okul öncesi 

eğitim kurumlarına devam eden 5 yaş grubu çocukların serbest resim çalışmalarının şema 

öncesi dönem özellikleri açısından incelenmesidir.  Araştırmanın yöntemi nicel araştırma 

olup, genel tarama deseni kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini, Ordu ili genelinde farklı 

sosyo-ekonomik düzey özellikleri gösteren okullardan tesadüfi olarak belirlenene toplam 9 

okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5 yaş grubundaki 190 çocuk oluşturmaktadır. 

Örneklemin %61’i kız (n: 116), %39’u ise (n=74) erkek çocuktan oluşmaktadır. Çalışma üç 

bağımsız anaokulu ve 6 ilkokul/ortaokul bünyesindeki anasınıflarında tesadüfi olarak toplam 

17 sınıfta yürütülmüştür. Veriler çocukların eğitim-öğretim dönemi başında ve dönem 

sonunda çizdikleri toplam 380 serbest resim çalışmasının şema öncesi dönem özellikleri 

açısından değerlendirilmesi ile elde edilmiştir. Veri toplama aracı literatür taraması 

sonucunda oluşturulan ve uzman görüşü alınan “Şema Öncesi Dönem Çizgisel Gelişim 

Özellikleri Kriter Listesi” dir.  Kriter listesi "Kompozisyon (Düzenleme), Mekân Algısı, 

Derinlik (Düzleme), Oran-Orantı, Renk, Röntgen (Saydam) Resim, Tamamlama, 

Canlandırma (Animizm) ve İnsan Figürü” başlıkları altında yer verilen farklı sayıdaki 

özellikleri içermektedir. Çocukların resimleri hem genel olarak hem de eğitim-öğretim yılı 

başında yaptırılan 1. Resim ve yıl sonunda yaptırılan 2. Resim arasındaki gelişmelere göre 

değerlendirilmiş, ayrıca kullanılan renk sayısı, tamamlama özelliği içeren figür sayısı ve 

resimdeki insan figürü sayısı açısından da değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, 

çocukların serbest resim çalışmalarındaki kompozisyon özelliklerinde 1. ve 2. resimde 

gelişme görülmekle birlikte dönem başındaki 1. Resimde de kompozisyon özellikleri 

çoğunlukla görülmektedir. Mekân algısı özellikleri 2. Resimde daha fazla görülmektedir. 

Çocuklar bu özelliği kazanmada gelişme göstermiştir. Derinlik özelliğinin her iki resimde 

de kazanılmadığı söylenebilir. Oran ve orantı özelliğinin de iki resim arasında küçük bir 

gelişme göstermediği görülmekle birlikte yaş gelişim özelliğini göstermektedir. Renk 

özelliğinde kullandıkları renk sayısının her iki resimde de birbirine yakın olduğu 

görülmüştür. Genel olarak en düşük kullanılan iki renk sayısının 1 ve 2 olduğu, en yüksek 

üç sayının ise 10, 11 ve 12 renk olduğudur. Röntgen ve canlandırma özelliği her iki resimde 

de yaş gelişim dönemini yansıtmamaktadır. Tamamlama özelliği gelişim dönemine uygun 

şekilde gelişme göstermiştir. İnsan figürü özellikleri dönem başında yapılan serbest resimde 

daha fazla ve gelişmiş iken dönem sonundaki resimde daha az ve gerilemiş görünmektedir. 
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TEMEL EĞİTİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAĞLANMA BOYUTLARI İLE 

PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ATTACHMENT 

DIMENSIONS AND PROBLEM-SOLVING SKILLS OF PRE-PRIMARY 

EDUCATION PRESERVICE TEACHER CANDIDATES 

 

Gizem KÜÇÜKGÖZ 

Seda ATA 

 
Daha önceden bebeklik dönemine ve bu dönemde bebeğe bakım veren kişi ile bebeğin 

aralarındaki ilişkisine yoğunlaşan bağlanma kuramı, günümüzde daha çok yetişkinlerin sosyal 

ve romantik ilişkilerinde yaşadıkları süreçleri anlamak için kullanılan bir modeldir. Bowlby’in 

geliştirdiği bağlanma kuramı, 1987 yılında Hazan ve Shaver tarafından yapılan çalışma ile 

yetişkinlerin romantik ilişkilerindeki duygu ve davranışlarını incelemeye yarayan bir kuramsal 

çerçeve oluşturmuştur (Hazan ve Shaver, 1994). Bu bağlamda yapılan araştırma sonuçları 

bireylerin bağlanma boyutlarının kişinin duygu ve davranışlarını etkileyebileceğini 

belirtmişlerdir. Günlük hayatta karşılaşılan bireysel problemlerin çözümü, bireyin iç ve dış 

isteklerine uyum sağlamak ihtiyacıyla oluşturduğu davranışsal tepkiler gibi bilişsel ve duyuşsal 

işlemler de problem çözme durumu şeklinde tanımlanmaktadır. Problem çözme becerisi düşük 

olan kişilerin, problem çözme becerisi yüksek olan kişilere göre, çok daha yüksek kaygıya sahip 

oldukları, güvensizlik yaşadıkları, diğer insanların beklentilerini anlamakta zorluk yaşadıklarını 

ve duygusal problemlerinin daha fazla olduğu gözlemlenmiştir (Şahin ve diğ., 1993). Bu 

bağlamda kişilerin bağlanma boyutları ve problem çözme becerileri arasında ilişkili olabileceği 

düşünülmektedir. Çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesinde yaşamlarındaki önemli 

kişilerle kurdukları etkileşim önemlidir. Bir çocuğun hayatında ailesinden sonra en önemli 

kişiler arasında temel eğitim (okul öncesi ve sınıf eğitimi) öğretmenlerinin oldukları söylenebilir. 

Çocuklar için ilk ve en önemli eğitim basamaklarında karşılaştıkları bu öğretmenlerin hem 

mesleki hem de kişilik özelliklerinin kritik bir öneme sahip olduğu düşünülmektedir. İlgili alan 

yazında öğretmenlerle yapılan sınırlı sayıda çalışmaya ulaşılmasına rağmen temel eğitim 

öğretmen adaylarıyla yapılmış olan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu araştırmanın amacı temel 

eğitim öğretmen adaylarının bağlanma boyutları (bağlanma kaygısı ve bağlanma kaçınması) ile 

problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu araştırmada nicel bir araştırma 

yöntemi olan ilişkisel tarama modelinden yararlanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Yakın 

İlişkiler Envanteri II ve Problem Çözme Envanteri kullanılmıştır. Araştırmaya katılımda 

gönüllülük temel alınmıştır. Araştırmanın katılımcılarını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi okul 

öncesi öğretmenliği ve sınıf öğretmenliği anabilim dallarında okuyan öğretmen adayları 

oluşturmaktadır. Temel eğitim öğretmen adaylarının bağlanma boyutları ile problem çözme 

becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi için öncelikle korelasyon analizi yapılarak değişkenler 

arasındaki ilişki düzeyi ve ilişkinin yönü hesaplanmıştır. Ardından diğer değişkenler arasında 

anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla bağımsız örneklem t-testi kullanılmıştır. 

Verilerin analizleri devam etmektedir. Araştırma sonuçları ilgili literatür ışığında tartışılacaktır. 
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ÇAĞDAŞ SANATTA MULTİDİSİPLİNER BİR YAKLAŞIM OLARAK 

ENSTALÂSYON 

 

INSTALLATION AS A MULTIDISCIPLINARY APPROACH IN 

CONTEMPORARY ART 

 

Orçun ÇADIRCI1 

 

Bu bildiri, görsel sanatlar alanına ait olmasıyla beraber mimariyi temellük eden bir 

uygulama olarak enstalasyonun disiplinlerarası ve/veya multidisipliner bir yapı olarak 

günümüz sanatına kattığı çok boyutluluğu analiz etme amacındadır. Araştırma sürecinde 

elde edilen verilere göre enstalasyonun arketipi olarak tespit edilen ve Kurt Schwitters’e ait 

olan Merzbau (1923-1943) adlı yapıt mimari ile sanatın bütüncül bir yapıya büründüğü ilk 

örneklerdendir. Bu eser, kolaj veya henüz adı konulmamış olmasına karşın asamblaj benzeri 

bir teknikle mekâna müdahale etme ya da mekânın dönüştürülmesi olarak tanımlanabilir. Bu 

yapıtı takiben 1960’larda sanatta ortaya çıkan deneysel yaklaşımların bir sonucu olarak 

sanatsal bir disiplin haline gelen enstalasyon başlangıçta sadece mekân içine yerleştirme 

olarak karşımıza çıkar. Süreç içerisinde mimariyle ilişkisi değişen enstalasyon mekânı içine 

soğuran ve onsuz düşünülemeyecek melez bir forma dönüşmüştür. Ortam odaklı sanat 

sınıfına giren ve ortaya çıkışından günümüze değin çağın bilimsel gelişmeleri uyarınca 

kendini güncelleyen bir form olarak özgünlüğünü koruyan enstalasyon, mimariyle giriştiği 

ortaklık üzerinden değerlendirildiğinde çağdaş sanat ortamında disiplinlerarası bir sonucu 

tanıtlamaktadır. Öte yandan kültürün başat elemanlarından birisi olarak simgesel düzeni 

taşıdığı halde özne olamayan bir unsur gibi görünen mimari, Post-modernizmle beraber 

Lacan’ın öznelerarası* ifadesiyle tanımladığı yapıya dönüşerek sanatsal mecrada kendi 

özerkliğini elde etmiş; bu vesileyle yeniden tanımlanan mekân algısı günümüz mimarisini 

çağdaş sanat kuramlarının önemli sorunsallarından birisine dönüştürmüştür. Böylelikle 

sanat bir zamanlar mimariye ait olduğu düşünülen mekâna müdahil olmuş ve bu iki disiplin 

arasındaki yer değiştirmeler enstalâsyon gibi yeni ilişkisel formlardan bahsetmeyi mümkün 

hale gelmiştir. Kısaca bu araştırma, bir yandan kültür-sanat dünyasında özgün bir sorunsal 

olarak varlığını sürdüren enstalasyonun ve yapı olarak tüm sanatları kendi bünyesinde 

barındırması itibariyle gündemi meşgul eden mimarinin, diğer yandan ilişkisel bir form 

olarak üretilmiş eserler üzerinden yapılacak analizler ve elde edilen bulgular aracılığıyla, bu 

iki disiplinin disiplinlerarası karşılıklarını tespit ve tahlil edecektir. 
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TÜRKİYE’DE ÇAĞDAŞ SANAT’IN ÖNCÜ AKTÖRLERİ 

 

CONTEMPORARY ART’S LEADING ACTORS IN TURKEY 

 

Nazan BERK EDİS1 

 

1970’lerden 2000’lere uzanan süreçte, sanatta disiplinler arası ilişkiler ile ifade 

biçimleri çeşitlenmiş, çoğulcu bir anlatım dili oluşmaya başlanılmıştır. Bir sanat nesnesinin 

yüzyıllardır süre gelen geleneksel estetik kaygı içinde şekillendirme biçimi, yerini kavrama 

bırakmıştır. Sanat, estetik haz ve güzel tanımlarının göz ardı edildiği, sanatçıların toplumsal, 

sosyolojik ve felsefi olguları temel aldığı bir yola girmiştir. Çağdaş Sanat ile birlikte yeniden 

sorgulanan ve yorumlanan sanat nesnesi, varlığını yeni deneyimler ve mekânlar ile birlikte 

göstermeye başlamıştır. Türkiye’de 1970’li yıllardan itibaren, birkaç öncü sanatçı, 

yurtdışında almış oldukları eğitim ve deneyimler eşliğinde, Çağdaş Sanatın kapılarını 

aralamışlardır. Farklı teknik ve üsluplarda sanat nesnesinin değişebilirliğini 

vurgulamışlardır. Modernizm sonrası başlayan dönüşüm, Kavramsal Sanat’ın düşünce ve 

fikre dayalı üretim dinamikleri ile birlikte yol almıştır. Batılı toplumlarda sanatın konusunu 

teşkil etmeye başlayan ırk, sınıf, kültür, cinsiyet ayrımcılığı konuları Türkiye'nin de sosyo-

kültürel yapısı ile örtüşen konular olmuştur. Dünyada teknolojik gelişime bağlı olarak 

değişim ve dönüşümün çok hızlı yaşandığı, küreselleşmenin getirdiği toplumsal, kültürel, 

politik ve ekonomik etkenler, sanatçının üretimindeki yansımaları doğrultusunda, sanatta 

kırılmaların oluşumunda etkili olmuştur. Çağdaş Sanat anlayışı içinde, çok çeşitli 

materyalleri sanat nesnesine dönüştürerek, nesne ve sanat nesnesi arasında bağ kurmuşlardır. 

Türkiye’de sanat ortamının aşina olmadığı bu yeni anlatım biçimleri ile işlevsel nesneleri 

sanat olarak tanımlamışlardır. Ülkemizde Çağdaş Sanatın erken dönemindeki öncü 

sanatçıların ele aldıkları konulara baktığımızda, toplumsal cinsiyet, sınıf ilişkisi, bellek, göç 

ve aidiyetlik kavramlarının ağırlıklı olduğu görülmektedir. 1980-1990 yılları arasında 

kadınların toplumsal cinsiyete ilişkin var oluş problemlerinin tartışılmaya başlanıldığı bu 

dönemde, büyük kentte yeni bir kimlik inşa durumundu kalan kadınların alt üst olmuş kültür 

algısına dair mesajlar verilmeye başlanılmıştır. Kadın kimliğini toplumsal açıdan 

sorgulayan, toplumda kadınlık ve erkeklik algılarını irdeleyen çalışmalar üretilmiştir. 

Azınlıklara karşı yürütülen milliyetçi politikalar sonucundu, göç ve göçmenlik 

deneyimlerini yaşayan bazı sanatçılar, bellek ve tarihe göndermeler yapmıştır. Aynı 

zamanda yabancılaşma ve aidiyetlik kavramları, sanatın malzemesini oluştururken, kimlik 

arayışları üzerinden sanatçı, kendi kültüründen beslenmiştir. Bu araştırma ile Türkiye’de 

1970’lerden itibaren Çağdaş Sanat’ın oluşumu, Sarkis, Füsun Onur, Cengiz Çekil, Nil 

Yalter, Gülsün Karamustafa ve Azade Köker’in kavramsal eğilimli çalışmaları üzerinden 

incelenmiştir. 
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TRACEY EMIN ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN YAŞAMSAL PRATİĞİN İÇİNDE SANAT 

YAPMA EYLEMİ 

 

ACT OF MAKING ART IN LIFE PRACTICE: TRACEY EMIN 

 

Aytuna CORA 
 

Sanatsal üretim gündelik hayatın içine sızdığında, yani sanat yapma eylemi yaşamsal pratiğe 

dönüştüğünde, üretilen artık sadece bir sanat eseri değil aynı zamanda gündelik rutinlerin işaret ettiği 

bir ayrıntının, kurulan bir cümlenin, yaşanan bir anın da temsili niteliğindedir denilebilir. Bu temsil 

içinde üreten kişi olarak sanatçı, kimliğini her seferinde yeniden inşa eder ve izleyiciye aktarır. 

Çünkü başlanan her yeni üretim süreci, sanatçının benliğinin yaşadığı değişim ve dönüşümü de 

içinde barındırır.  

Kişilik, kimlik, benlik gibi kavramlar, birinci tekil şahısla doğrudan ilintili olan ve tam da bu 

sebeple genel geçer bir tanım yapmayı zorlaştıran kavramlardır. Kendi mahiyetlerinden kaynaklanan 

bu zorluğa rağmen yapılan tanımlarla varılan sonuçların bireysel farklılıklar üzerine yoğunlaştığını 

söylemek mümkündür. Bir kişi için o kişi olmak durumu, bütün bu tanımların ortak çıkış noktasıdır 

denilebilir. Gelişim psikolojisi içinde kimlik “kendimizi ayrı bir birey olarak tanımamızı sağlayan 

tüm özellikler, yaşantılar dizgesi” (Onur, 2004, s. 4006) olarak tanımlanır. Kişinin kolektif yaşam 

içinde kendini ayrı bir birey olarak tanımlaması, tür olarak ortak bir paydada buluşan insanlar içinde 

bireysel farklılıklarıyla kendi kimliğini oluşturabilmesi demektir. “İnsanlar arasında çok az farklılık 

vardır, ama esas önemli olan işte bu farklılıklardır” (Burger, 2006, s. 21). 

Sanat yapma eylemi de tüm bu tanımlar ışığında, üreten olarak sanatçının kimliğini yeniden 

inşa etme süreci olarak nitelendirilebilir. Sürekli bir değişim içinde olan benlik ve kimlik 

kavramlarının dönüşümü, sanatçısının her bir eserinde kendini hissettirir. İç dünyanın dışarıyla, 

ben’in ben-olmayanla kurduğu etkileşimin ürünü olan sanat eseri üzerinden sanatçı, izleyiciye 

benliğinin yaşamış olduğu değişimleri de aktarır. Üst üste birikerek ve dönüşerek ilerleyen, bu 

sebeple de artık bir öncekinden farklı olan yeni bir ben vardır. Sanat eseri de bu yeni ben’le doğrudan 

bir ilişki halindedir, bu yeni ben’in çıktısıdır. Sanatsal üretimin bu yönü onu diğer üretim 

biçimlerinden ayrıştırır.  

Yaptığı çalışmalarda çıkış noktası olarak öz yaşam öyküsünü kullanan sanatçılardan biri de 

1963 Londra doğumlu ve hala aynı şehirde üretime devam eden Tracey Emin’dir. Emin, yaptığı 

çalışmalarda özellikle böyle bir çabaya girmediğini, üretim sürecinin doğal akışı içinde çalışmaların 

bu şekilde oluştuğunu aktarır. Sanat yapma eylemini yaşamdan ayrı tutmak yerine yaşamla iç içe 

yürütür ve sonucunda da her biri birer otobiyografik anlatım taşıyan çalışma izleyiciye sunulur. 

Emin’in çalışmaları çocukluk yıllarını, babasıyla olan problemlerini sevgililerini, hayatına dâhil 

olmuş insanları, yaşadığı travmatik ilişkileri merkezinde barındırır. Her bir çalışma sanatçının 

hayatından bir kesite işaret eder. Hepsi ait olduğu ana özgüdür ve bir birikimin sonucudur. Bu 

çalışma kapsamında Tracey Emin örneği ile sanatsal üretimin benlikle olan ilişkisi ve gündelik 

hayata sanatsal üretim sürecinin nasıl dahil olduğu incelenecektir. Emin’ın çalışmaları üzerinden, 

sanatsal üretimin hayata dâhil olduğu aşamada, bu üretimin bilinçli hallerin dışında da varlığını 

sürdürmeye devam ettiği söylemine ulaşmak amaçlanmaktadır.  
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ARTE POVERA’DA ÇAĞDAŞ BİR YAKLAŞIM: RİCK OWENS ÖRNEĞİ 

 

A MODERN APPROACH IN ARTE POVERA: THE RICK OWENS CASE 

 

Gülşen Şefika BERBER1 

 

Arte povera, İtalyanca’da “yoksul sanat” ya da “yoksullaştırılmış sanat” anlamına 

gelen, döneminin içinde bulunduğu endüstriyel, ekonomik ve tüketim alışkanlıklarına karşı 

çıkmış, muhalif ve devrimci bir sanat akımıdır. Bu sanat akımında sanatsal formlar 

oluşturulurken minimalizm kaynaklı basit malzeme kullanımı temel alınmış, sanatçının 

malzemelerle ve onların gerçeklik duygusuyla olan ilişkisi önemsenmiştir. Malzeme 

seçimlerinde doğa ve kültür metaforlarını önemseyen ve biçimi reddederek hava, ot, kömür, 

bakır, taş, toprak, kar, eski giysiler, ip, kaya, ateş, yaprak ve kâğıt gibi alışılmış olmayan 

materyalleri deneysel bir yaklaşımla kullanmışlardır.  

İtalya’da ortaya çıkan akım, 1967 yılından 1970’lerin ilk yıllarına kadar yoğun 

şekilde varlığını sürdürmüştür. Dönemin siyasi sorunlarını sanat aracılığıyla eleştiren İtalyan 

sanatçı ve eleştirmen Germano Celant’in önderliğinde on iki sanatçının yer aldığı bir grup 

bu akımı desteklemiştir. Bu sanatçılar eserlerini oluştururken seçtikleri malzemeleri, belirli 

bir yöntem seçmeden ortak bir plastik dilde buluşturmuşlardır. “1967’den itibaren İtalya’nın 

pek çok kentinde sergiler açan Arte Povera sanatçıları, bu hareketin bir akım olarak 

değerlendirilmesinde etkili olmuşlardır. Ortak özelliklere sahip olmalarına rağmen farklı 

arayışlar içinde olan İtalyan sanatçıların resim, heykel, asamblaj, enstalasyon ya da 

performans gibi farklı ifade araçları arasında bir ayırıma gitmemeleri aslında belirli 

kategorileri açıkça reddetmeleri anlamına gelmektedir” (Antmen, 2008: 214). 

Günümüzde de Arte povera’dan gerek malzeme yaklaşımları gerekse postmodern 

sergileme biçimlerinden ilham alınarak eserler üretilmektedir. Bu eserlerde malzemenin 

nesnenin önüne geçtiği, yalın ve sade tasarımların ön plana çıktığı görülmektedir. Bu sanata 

kullandığı alışıldık-alışılmadık malzemeler ve abartılı tasarımları ile atıf yapan Amerikalı 

tasarımcı Rick Owens, modanın gizli ve katı kurallarına karşı çıkarak, sembolik nesne, 

aksesuar, grafik, mobilya ve moda tasarımı yapmaktadır. Sanatçı, çalışmalarını minimalizm, 

arts and crafts, art nouveau ve punk akım ve yaklaşımlarıyla birleştirerek, Arte povera’nın 

kültürel statükodan dramatik kopuşunu canlandırmaktadır.  

Çalışmanın odağını gerek malzemelerinde gerekse çoşkulu ve abartılı tasarımlarında 

yoksul kavramını ele alan Rick Owens’in çalışmaları oluşturmaktadır. Betimsel tarama 

modelinde yapılan bu çalışma Rick Owens’in örnek tasarımları üzerinden yorumlanmıştır. 
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KULLANIMLAR VE DOYUMLAR KURAMI KAPSAMINDA KİTLE İLETİŞİM 

ARAÇLARI VE TOPLUM İLİŞKİSİ: YENİ MEDYADA SANAT 

 

MASS MEDIA AND SOCIETY RELATIONSHIP IN THE CONTEXT OF USES 

AND GRATIFICATION THEORY: ART IN NEW MEDIA 

 

Işıl ÇOBANLI ERDÖNMEZ 

 

İnsanlar, psikolojik ve sosyo-ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak için medyadan ve 

toplumdan beslenebilecekleri birtakım beklentilere sahiptirler. Medyaya maruz kalma 

neticesine göre bu beklenti dolu ihtiyaçlarından bazılarını giderebilirler. İstenmeyen etkilere 

de maruz kalabilirler. Güçlü etkiler döneminde ikna ve propaganda yoluyla birçok iletişim 

çalışması, izleyicileri ve kitle iletişim araçlarını takip eden kitleyi pasif kılabilmiştir. 

Özellikle savaş dönemlerinde kitlenin heterojen yapısı göz ardı edilerek; siyasilerin gündem 

oluşturma çabasına yenik düşen medya, kitleleri sessiz bir aynılaştırma ve itaat çemberine 

dönüştürme politikasına başvurabilmiştir. İletişim kuramları, çift yönlü enformasyon 

kuramından sonra gözle görülür derecede ölçülür bir izleyici modeline doğru evrilmiştir. 

Elihu Katz, kitle iletişim çalışmalarının hep medyadan insana olan etkileri incelediğini; oysa 

asıl insanın medya ile ne yaptığını incelemek gerektiğini belirtir.  

Medya ve toplumsal sanat içeriklerinin, takipçilerin istek ve beklentilerini tatmin 

etmede kullanılan bir yönü vardır. Medya içeriklerini kullanan izleyicinin, bir nevi ihtiyacı 

giderilmiş olduğundan, belli bir doyuma ulaşmış kabul edilebilirler. Medya içeriği ile 

izleyici arasında işlevsel bir ilişki vardır. Böylece artık ilk kuramlardaki yaklaşımın tersine, 

yayınlarda ve tüm kitlesel içerik üretimlerinde, istenen mesajın dışında takipçi kendine göre 

öznel sonuçlar çıkarabilir hale gelmiştir. Bugün artık medyanın, iletinin kendisi veya ortamın 

kendisi olduğuna dair McLuhan tezine; yine kendisinin ortaya attığı küresel köy kavramı ile 

daha da yakınlaşmış durumdayız. Kitle iletişim aracı ne olursa olsun; yeni araçlarla, kişilerin 

bunalımlarını yatıştıracak; sıkıntılarını giderecek bir değer olarak, mesajlar, iletinin taşındığı 

ortamlarda yaratılmaktadır. Bunun en yakın örneğini milyonlarca dolara satılan bir sanat 

nesnesinin sanatsal etkinlikte yer almasının yanı sıra medyada sunulması olarak da 

gözlemleyebiliriz. Bu durumda yeni medya bir aktarım ortamı mı yoksa içeriğin oluşturulma 

yeri mi soruları zihinde canlanabilmektedir. Yeni medya araçsallaşmasıyla beraber bugün 

medyada yansıtılan çoğu sanat dalı içeriklerini; içerik ve yapı olarak yeni medyada üretilen 

ve tüketilen plastik ve güzel sanat dalları olarak görebiliyoruz. Yeni medyanın bireyi hem 

üretici hem tüketici (üret-ketici) konumuna yerleştirdiği günümüzde; yeni kitle iletişim 

araçları, toplumun yasakladığı deneyimleri medya ürünlerindeki kişiler aracılığıyla 

yaşayabilme fırsatını bulanlar için sığaltıcı bir işlev olabilmektedir. Ayrıca; eğlence için 

kullananlar için rahatlatıcı bir işlev; bir toplulukta pratik ve simgesel bağların 

güçlendirilmesine katkıda bulunduğu kişiler için de toplumsal bağ işlevi üstlendiğini 

belirtebiliriz.  

Aynı içerik üretimleri farklı kişiler için farklı işlevlere hitap edebilir. Farklı 

gereksinimler farklı kişiliklerle bağlantılanabilir ve farklı olgunluk aşamalarına, farklı 

geçmişlere, farklı toplumsal rollere denk düşebilir. Bu kullanım farklılıkları genelde iki 

karşıt kutup arasında dağılır; güçlü bağ kuran medya içerikleri söz konusu ise bütünleşme; 

toplumdan uzak medya söz konusu ise kaçış söz konusudur.  

 
 Dr. Öğr. Üyesi, Beykent Üniversitesi, İletişim Fakültesi, isilerdonmez@beykent.edu.tr 

110



Bu çalışmada, Türkiye’de 2019 senesi Ocak-Aralık süresi zarfında Instagram’ın 

görselliği başta olmak üzere sosyal ağlar üzerinden bir inceleme yapılacaktır. Görsel 

uygulama ağırlığının sanatsal içeriklere daha az elverişli olması nedeniyle; Twitter ve 

Facebook ağları sınıf dışı bırakılmıştır. Türkiye merkezli sayfalar inceleme altına alınacak 

olup, bir sene içerisindeki dünya çapındaki içerik formatı aktarımları da dahil; kendi 

ürettikleri orijinal içerikler olmak üzere iki ayrı yapı incelenecektir. Kurumsal sayfaların 

etkinlik paylaşım aracı haline dönüşebildiği gibi; bu hesaplar bireysel içerikler için de 

kullanılabilmektedir. Sayfaların oluşturulma zamanları, takipçi sayıları, takipçi yorumları ve 

paylaşılan durum güncellemelerinin izdüşümleri; sanatsal içerik üretimine uygunlukları 

bakımından yorumlanacaktır. Bir eserin çoğaltıldığında maruz kaldığı orijinallik yitimini de 

bu içeriklerde milyonlarca tıklanma ile görebilme şansımız olacaktır. Böylelikle görsel olan 

kısımlarında sergilenen içeriklerin hangilerinin kaçış sergilediği, hangilerinin bütünleşme 

sağladığı gerçekçilik iddiasındaki sanatsal içerik üretimi paylaşan sosyal ağlar üzerinden 

değerlendirilecektir. Kullanım ve doyumlar yaklaşımının kavramsal çerçevesinde 

gerçekleştirilen betimleyici bir araştırma yöntemi kullanıma uygundur. Kişisel özelliklerin 

ve eğilimlerin bulgularda yer alabilecek olmasından dolayı nitel bir araştırma yönü de 

bulunmaktadır. İki aşamalı iletişim akışı ve kanaat önderleri kavramları da yeni medya 

ortamına bu bağlamda uyumluluk göstermektedir. Geleneksel medya ve sanatsal içerikler 

daha gerçekçi iken; günümüzde artık yeni içerik platformları, kuramları kaçış noktasına 

getirmektedir. Sanatın ve iletişimin bu araçlarla sunumu ve meta haline gelmesi de durumu 

daha gerçekçi kılmakta mıdır sorusuyla, katılımcıların, sayfaların ve sosyal hesapların 

nedensel ve orijinal çarpıcılığı tartışılacaktır. Akademik alana ve literatüre bu anlamdaki 

örneklerin değerlendirilmesinin katkı sağlaması beklenmektedir.  
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RESİMLİ MEKTUP 

 

POSTAL ART/CORRESPONDENCE ART/MAIL ART 

 

Nilgün ŞENER 

 

Bir şeyden haber vermek, bir şeyi sormak, istemek, duyguları aktarmak gibi 

düşüncelerle birine posta yoluyla gönderilen metindir, yazıdır mektubun tanımı. Yıllarca 

iletişim aracı olmuş zamanla teknolojinin gelişimi ile değer kaybetse de  

Mektup türüne ait en eski metinler MÖ 15-16. yüzyıllara kadar gitmektedir. Bu 

mektuplar Mısır Firavunları tarafından yazdırılmıştır. Hitit krallarının yazdırmış olduğu 

mektuplar da bulunmaktadır. Cicero (MÖ. 106 - 43) en bilinen örnektir. Mektup, edebiyat 

türü olarak, özellikle Latin edebiyatında gelişip yaygınlaşmıştır. Osmanlı’da ise Münşî adı 

verilen kâtipler tarafından yazılan mektup örneği çok fazladır. 17. yüzyıldan sonra mektuplar 

çoğalır, 19. yüzyılda kullanımı ve önemi artar. Bunda Osmanlı tebası içinde okuryazar 

oranın artmasının, 1820 yılından itibaren de posta pulunun ve posta hizmetlerinin 

kullanılmaya başlanmasının payı vardır. Tarihi değer taşıyan bu örnekler çoğaltılabilir. 

Posta Sanatı ise posta yoluyla küçük boyutlu çalışmalar göndermeye odaklanan 

popülist bir sanatsal hareket olarak ifadelendirilebilir. 1950'lerde ve 60'larda Fluxus 

hareketinden gelişmeye başlayan o zamandan beri devam eden küresel bir harekete 

dönüşmüş olsa da posta sanatının tarihi geçmişi çok eskilere dayanmaktadır. Duyguların 

döküldüğü mektuplarda birçok sanatçının eskizleri, desenleri, renkli detayları dikkat çeker. 

Ressam Walter Kuhn, “Sözcüklerin gücünün sınırlı olduğunu asla unutmamalıyız” sözüyle 

görsellerin çoğu zaman sözcüklerin aktaramadığı duygu ve düşünceleri aktarabildiğini 

belirtiyor. Mektup Sanatı / Mail Art / Posta Sanatı gibi adlarla literatüre geçen sanatçı 

mektupları görsel sanatların en çarpıcı örneklerini oluşturmaktadır.  

Bu bildiride posta sanatı kısa tarihsel gelişimi incelenmiş olup dünya ve Türk sanatçı 

mektupları literatür taraması ve belge incelemesi yoluyla sanat dünyasında bıraktıkları 

izlerin altı çizilmeye çalışılmıştır. 
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YAPAY ZEKÂ SANATININ BİLİNÇ PROBLEMİ AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

EVALUATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ART IN TERMS OF 

CONSCIOUSNESS PROBLEM 

 

Pelin Dilara ÇOLAK1 

 

Son yıllarda ivme kazanan yapay zekâ teknolojisi sanat kuramında yeni bir 

tartışmanın doğmasına sebep oldu. Günümüzde yapay zekânın imgesel üretimlerinin sanat 

yapıtı kategorisinde değerlendirip değerlendirilemeyeceğine üzerine bir tartışma sürüyor. 

Henüz 1975 yılında sanat teorisyenlerinden George Dickie, sanatı sanat yapan nedir 

sorusunu yanıtlama girişiminde bir sanat yapıtının zorunlu olarak insan yapımı olduğunu 

belirtmişti. (Barrett, 2015, s. 27) Bununla beraber anakronizme düşmemek adına 

tanımlamanın yapıldığı tarihte Dickie’nin yapay zeka teknolojisine şahit olmadığının 

hatırlanması gerekli olsa da genel olarak 20.yüzyıl sanat teorisyenlerinin görüşlerinin büyük 

ölçüde Immanuel Kant felsefesine referans verdiği dikkate alındığı taktirde bu teorisyenlerin 

yapay zeka üretimlerine dair ne gibi bir yorumlama yapacaklarını çıkarsamak mümkün hale 

gelir. Kant’ın Saf Aklın Eleştirisi’nde ayrıntılandırmış olduğu apperzeption ve Yargı 

Yetisinin Eleştirisi adlı kitabında sanatı tanımlarken kullanmış olduğu free play kavramları 

odağında yapay zekânın üretiminin sanat olarak kategorize edilemeyeceği düşünülmektedir. 

Nitekim yapay zekânın üretiminin sanat yapıtı olarak kabul edilebilmesinin önündeki en 

büyük engel, cisimleştirilmiş bir anlam olarak sanatın (Danto, 2013, s. 48) bilinçli bir 

etkinliği gerektirmesidir. Bu açıdan yapay zekâ sanatının ne anlama geldiği ve sanatın 

geleceği konusunda yaratacağı sonuçların tespiti bilinç probleminden yalıtılmış bir şekilde 

irdelenemez. Bu sebeple yapay zekâ sanat eseri üretebilir mi sorusunun yanıtlanması adına 

yapılacak sunumda öncelikle Kant’ın tüm edimlere eşlik eden tam algı olarak apperzeption 

kavramı ele alınacak, akabinde, makina, beyin ve bilinç arasındaki ayrıma odaklanan çağdaş 

analitik felsefeci John Searle’ün başta Çince odası Argümanı olmak üzere çalışmalarına 

referans verilerek bilme ve anlam üretme ediminin insan bilinci ile olan ilişkisi açığa 

çıkartılacaktır. Sonuç bölümünde, Kant ve Searl’ün argümanları odağında günümüzde hala 

yapay zekânın geleneksel olarak bilincin tanımlandığı biçimde bilinçli kabul edilmemesi 

bağlı olarak yapay zekâ üretiminin sanat yapıtı olması konusunda en büyük engelin bilinç 

olduğu vurgulanacaktır.  
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GÜNÜMÜZ SANATININ YAPILANMASINDA, DİJİTAL TEKNOLOJİNİN VE 

SOSYAL MEDYANIN ETKİLERİ – BELİRLEYİCİLİĞİ 

 

EFFECTS OF DIGITAL TECHNOLOGY AND SOCIAL MEDIA IN THE 

CONSTRUCTION OF CURRENT ART - DETERMINATION 

 

Musa KÖKSAL 

 
Günümüz sanat yapılanmaları, teknolojinin ve iletişim araçlarının gelişimine paralel yeni 

açılımlarla kendini gösterir. Genç kuşakların bu yöndeki gelişmeleri, analiz yöntemleri ve kendi 

sanat oluşumlarına yansıtmaları, sanatın ve tanımının, aynı zamanda düşüncenin nitelik 

değerlerinin yeni bir bakış açısıyla da sorgulanmasını ortaya çıkarmaktadır. Dijital teknolojinin, 

yeni uygulama ve çözümleme yöntemleri için sağladığı kolaylıklar, beraberinde sanatta yetenek-

teknik ve zekâ ilişkisinin de yeniden sorgulanması gereğini ortaya çıkarmıştır. Ele alınan 

konuda, hem olumlu hem de olumsuz yansımalar incelenecek, yakın dönem sanatçı ve 

kuramcıların, yeni uygulama ve bakış açılarında nasıl tepkiler gösterdikleri incelenecektir. 

Günümüzde de dijital teknolojinin yaygınlaşmasının verdiği olanaklar, sanatın uygulama 

değerleri üzerinde yeni ve denenmemiş farklı oluşumları ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle, 

Beuys’un ‘herkes sanatçıdır’, Warhol’un, ‘herkes 15 dakikalığına ünlü olacak’, Duchamp’ın ‘bu 

sanattır denilen her şey sanattır’ gibi ironik gibi görünen cümleleri, günümüz sanatının algılanış 

biçimiyle uyumlu bir hale gelmiştir. Günümüzde, sanatın kavramsal ve tanımsal sınırlarının 

zorlandığını hatta değişiklik gösterdiğini söylemek mümkündür. Bütün bu yaklaşımlar, 

beraberinde sanatın yeni değerler oluşturma, tanım sınırlarını zorlayan oluşumların ortaya 

çıkmasına neden olmuştur.   Kuspit’in ‘Sanatın Sonu’ isimli kitabında yer verdiği gibi, Dada ile 

yaşanan sürecin, benzer bir şekilde yeniden yapılanmaya başladığına tanık olunur. Yapılan 

araştırmada, Baudrillard’ın referans olarak kullanılan kitabında sanatın hükümsüzlüğünü ilan 

etmesiyle, neyin sanat olup, neyin sanat olmadığı tartışmalarının artık çok gerilerde kaldığını 

anlıyoruz. O halde sanat artık sorgulanamaz durumuyla, kendi homojen yapısı içerisinde, özel 

veya bireysel değerleri oluşturma sürecini güçlendirmiştir. Bu değerler üzerinden bakıldığında 

her şeyin nasıl sanat, herkesin nasıl sanatçı olabileceği, sanatın yarın nasıl şekilleneceği üzerine 

yeni anlayış ve kavramlar da referans kaynaklarla ilişkilendirilerek ele alınmıştır.  

Problem olarak; Günümüzde, tüketime yönelik yaptırımların sanat alanında da aynı 

eşdeğerde karşılık bulduğunu iddia etmek yanlış olmaz. Görüyoruz, onaylıyoruz ve bir sonrakine 

geçiyoruz. Bu bir eserin kalıcılığı üzerinde nasıl bir etki bırakıyor. Ele alınan en önemli sorun,  

her şeyin nasıl sanat olabileceğini ve neyin, nasıl sanatın bir değeri olarak algılanabileceğini 

sorgulamaktır.  Bir anlamda sanatçının her ne şekilde olursa olsun, ortaya koyduğu her şeyi sanat 

olarak nitelemek mümkün müdür? Günümüz sanat eserleriyle nasıl etkileşim kurulmalıdır, 

görülmesi, anlaşılması gereken nedir, gibi sorular araştırmanın temel değerlerini oluşturmuştur. 

Bunların sonucunda, sanatın temel değerlerinin her zaman korunduğu varsayılırsa, bütün tanım 

değerleriyle, eleştirel yöntemleriyle, analizler eşliğinde, değer ve değersiz olarak ‘sanat nedir’ 

sorusu farklı şekilde cevap bulacaktır. Yüz yıl önce dada akımının sonrasında yaşanan öz 

tartışmalar, yerini daha tanımlanabilir değerlerle buluşturmuştur. Her yerin ve her şeyin nasıl 

sanat değeri olabileceği, sanatın nesnesinin her şeyi kapsayabileceği, örnek sanatçı ve eserleriyle 

karşılaştırılarak, soruna çözüm aranmıştır. 

Metot olarak; Öncelikle sanatın genel kabul gören değerleri üzerinden hareket ederek, 

gelişen teknolojinin, dijital dünyanın yeni sanat ve tanımlarında ne kadar etkili olabildiği ve 

sanata nasıl bir yön vereceği üzerine belirlemeler yapılmıştır. Bu belirlemeler için seçilen 

referans sanatçılar; Beuys, Warhol, Duchamp, Anish Kapoor, Allan Kaprow, Christo, Kiefer, 
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Damien Hirst gibi isimlerdir. Sanat görüşleri ve eserleri üzerinden, sonuçlar çıkararak, günümüz 

sanat oluşumlarında, genç nesillerin etkilenme, yeni değerlerin oluşumuna bakış açıları 

vurgulanmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda, yakın dönem kuramcılarından Adorna, Walter 

Benjamin, Baudrillard, Kuspit gibi isimlerin, yeni sanat oluşumlarına dair söylemleri ve 

düşünceleri incelenerek, günümüz sanatçılarının oluşturduklarını değerlerle karşılaştırmalar 

yapılacaktır. Sosyal paylaşım sitelerindeki paylaşımlarda gözlemlediğimiz, karşılaştığımız, 

günlük yaşamın içinden doğal bir görüntünün, özel gözlem olarak sonuçlandırılması ve 

takipçilerle buluşturulması nasıl tanımlanmalı sorusu, incelenmiştir. Böylece, gözlem ve 

deneyimleme olarak her şeyin karşımızda olduğu, ‘fark etmek’, ‘görmek’ gibi o anı 

belgelemenin, sanata ve sanatçıya nasıl katkılar sağladığı da araştırmada ele alınacak konulardan 

biri olmuştur. Sosyal paylaşım sitelerinden alınan görüntüler incelenerek, her yerin, her şeyin 

sanatın konusu ya da parçası olabileceği, sanatçının doğru gözlem ve deneyimlemeleri sonucu, 

çalışmalara nasıl konu oluşturabileceği, görsel belgelerle tanımlanmıştır. Günümüzde her 

sanatçının vazgeçemediği paylaşım hareketliliği incelenerek, tanıtım açısından sağladığı avantaj 

ve dezavantajların değerlendirilmesi üzerine analizler yapılmıştır.  

Sonuç olarak; Sanatçının her yaptığı çalışmayı, sosyal medya üzerinden sürekli tanıtıyor 

olması, anında dünyanın birçok noktasında sanatla ilgili ya da ilgisiz kişilerle buluşuyor olması, 

elbette önemli avantajlar sağlayacaktır. Ancak bu yöntemin beraberinde getirdiği, olumsuz 

yönleri görmemezlikten gelmek ise sanatçının duygularının önüne geçebilir. Günümüzde yeni 

sanat yönelimleri, algı değişimi ve değerler açısından yeniden sorgulanan bir dönem olarak 

değerlendirilmelidir. Bütün bunların sonucunda, amaç-değer-nitelik-özellikler üzerinden 

çıkarım sağlanacaktır. Fark edilen bütün genel durum ve yapılanların, sanatın yarını için nasıl 

kapılar açabileceği ve nasıl çıkmazlarla karşılanabileceği üzerine sonuç oluşturulmuştur.  Aynı 

zamanda, sanat nesnesinin günümüzde, sadece biçimlendirilebilir bir malzemenin ötesine 

geçerek, her ânın, görselleştirilmesi ve her oluşumun anında sosyal paylaşım sitelerinde 

sunulması, sanat alanında nasıl karşılık buluyor, sosyal medyanın, sanat ve sanatçılar için 

yaptırım gücü ne kadar önemli ve etkilidir, soruları araştırılarak sonuca bağlanılmıştır. 

Tartışma olarak; tamamen tüketime dayalı bir çağda yaşadığımız göz önünde 

bulundurulursa, sanatçıların bundan etkilenme ve kendi tüketim alışkanlıklarını ortaya 

koydukları çalışmalarla genel durumu nasıl sorguladıkları dikkate alınacaktır. Sanatçıların kendi 

kimlik değerlerini, sosyal paylaşım sitelerinden oluşturma çabaları, kabul görme, değer görme, 

beğenilme gibi beklentilerin, oluşturulan çalışmaların ya da gözlemlerin, anında dijital ortama 

yansıtılması ve bakılıp geçilmesi acaba onu anında tüketme anlamına gelebilir mi? Sadece 

beğeni sayısının çokluğuna göre mi ya da alınan birkaç övgü sözüyle, eserinin özellikli olduğunu 

anlaması mı, o eseri nitelikli kılmaktadır? Özellikle bazı sanat sitelerinin, eğitim aşamasında, 

kendi öz benliklerini keşfetme sürecinde olan gençlere, sağlayacağı faydalar ve zararlar nelerdir. 

Bu durum özgün bir yaklaşım sergilemeye engel oluşturmaktadır. Görsel kirlilik olarak 

niteleyebileceğimiz internet ortamı, görsel yoğunluk, kolay ulaşılabilirlik, taklit, kopya gibi 

yaklaşımlar sanat gelişiminde nasıl sorunlar yaratıyor? Sanatçının gözlemleri, deneyimlemeleri 

ve çıkardığı sonuçlar, yeni sorgulama süreçlerini ve algıları-şüpheleri de güçlendirecektir. Bu 

düşünceler doğrultusunda araştırma tartışmayla sonuçlandırılacaktır. 
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THE ROLE OF NEW MEDIA IN THE EXPANSION OF THE FALSE 

POSTMODERN CONSCIOUSNESS 

 

YANLIŞ POSTMODERN BİLİNÇ’İN YAYILMASINDA YENİ MEDYANIN ROLÜ 

 

Metin ÇOLAK1 

 
Almost half a century has passed since Lyotard’s paradigmatic work. When Postmodern 

Condition was published in 1979, its degree of influence has become so intense that it could even be 

said that it formed the main lines of the debates between modernism and postmodernism in the 

theoretical field of subsequent decades. This work, in which the end of grand narratives was 

announced, blessed the period and its zeitgeist and wanted us to accept what we were presented in 

its socio- cultural, political and philosophical sphere. 

Lyotard’s work, which Habermas correctly defines as 'regressive' and 'conservative' and 

considers it as a ne plus ultra example of 'new conservatism', undoubtedly was the first influential 

effort to map postmodernism and to interpret it on the basis of new socio-cultural and the political 

reality of the time by breaking away from modernism. 

Although some modernist Neo-Marxist and liberal studies have since been done, it could be 

said that none of the studies have a unified worldview (if I borrow György Lukács’ term) and develop 

grand narrative(s) (such as Marxism) of the 19th century, and their degree of influence on society 

and political movements remains extremely limited.  

Today we lack a theory, a grand narrative, that grasps the current situation, the unequal and 

unfair reality on a world scale, and convince people to overcome it for a utopian perspective. One 

reason for this absence is undoubtedly the time-space compression, the lack of spatio-temporal 

context in which we force to live, and this split of time and space carried further through the media, 

new media especially, and consequently the human being trapped in a certain part of the world system 

by moving away from a unified worldview.  

New media environments, or more commonly referred to as "social media", contain not only 

social networking sites, like YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, but cell phone and 

television technologies, like smart phones and hybrid TV. New media environments do not merely 

transform the instrumental dimension of communication in the sense that Marshall McLuhan 

expresses, at the same time, it makes the degree of effectiveness more undisputed; they lead to the 

construction of a new culture on the basis of time-space compression, a new structure of feeling 

squeezed between electronic, or digital, windows and pages by making them open to the unlimited 

use and intervention of people at all times. This new condition creates a new consciousness, full of 

liquid disconnected images from different geographies, like the consciousness of a schizophrenic 

individual who needs sublimation and inferiority at the same time: It sublimes with its technological 

rationality and it dominates with the extensive use of its apparatuses which create an inferiority 

complex where the essence of human being, that Aristotelian concept, ‘Man is by nature Zoon-

Politikon’, disappears, and a passive, apolitical form of human being arises. 

Taking into account of all these critical perspectives this study will approach the role of new 

media in the expansion of the false postmodern consciousness in the current times. Within this 

framework this paper will examine the new media and their popularity among people and will analyse 

the manifestations of the postmodern consciousness in line with major anti-postmodern or late 

modern theorists, like Jürgen Habermas, Fredric Jameson, David Harvey, Perry Anderson, and 

György Lukács. This study will use primarily descriptive and case study research methods.   

 

Keywords: New media, consciousness, culture, criticism, modernism, postmodernism 
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OKUL KÜLTÜRÜ, EĞİTİM STRESİ VE ÖĞRENCİLERİN DUYGUSAL VE 

PSİKOLOJİK İYİ OLUŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER 

 

THE RELATIONSHIPS AMONG SCHOOL CULTURE, EDUCATIONAL STRESS 

AND STUDENTS’ WELL-BEING  

 

Tevfik UZUN1 

Dudu KONANÇ2 

 

Bir okulun sahip olduğu kültür, öğrencilerin duygu, düşünce, tutum ve davranışlarını 

etkileyebilmektedir. Öğrencilerin duygu, düşünce ve tutumları özellikle onların akademik 

başarıları ve mutlulukları noktasında belirleyici olabilmektedir. Okulların en temel amacı 

öğrencinin öğrenmesi, başarısı ve mutluluğudur. Bu temel amaca ulaşmada öğrencilerin 

algıladığı kültür, eğitim stresi ile psikolojik ve duygusal iyi oluş hali önem kazanmaktadır. 

Bu bağlamda araştırmada; öğrenci algılarına göre okul kültürü, eğitim stresi ile duygusal ve 

psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkilerin ortaya konulması amaçlanmıştır.  

Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 

Giresun’un Bulancak ilçesinde, 8. sınıfta eğitim gören 216 ortaokul öğrencisi 

oluşturmaktadır. Veriler, 2019 yılında toplanmıştır. Öğrencilerin 105’i (%49.5) kız, 107’si 

(%50.5) erkektir. Öğrencilerin okul kültürünü algılarını belirlemek için Çayırdağ (2006) 

tarafından geliştirilen Okul Kültürünü Belirleme Ölçeği kullanılmıştır. Öğrencilerin eğitim 

streslerini belirlemek için; Sun, Dunne, Hou ve Xu (2011) tarafından geliştirilen, Akın, 

Gediksiz, Arslan ve Akın (2012) tarafından Türkçeye uyarlanan Eğitim Stresi Ölceği 

kullanılmıştır. Öğrencilerin duygusal ve psikolojik iyi oluşlarını belirlemek üzere, Liddle ve 

Carter, (2015) tarafından geliştirilen “Stirling Çocuklar için Duygusal ve Psikolojik İyi Oluş 

Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, Türkçeye Akın, Yılmaz, Özen, Raba ve Özhan (2016) 

tarafından uyarlanmıştır.  

Araştırma sonuçlarına göre; öğrencilerin okul kültürüne ilişkin algıları; gelişim 

kültürü (x̄=3.63) ve başarı kültürü (x̄=4.06) boyutunda yüksek, katı kurallara bağlılık kültürü 

boyutunda (x̄=3.16) orta düzeydedir. 

Öğrencilerin eğitim stresi; genel toplamda (x̄=3.19), çalışma baskısı boyutunda 

(x̄=2.92), iş yükü boyutunda (x̄=2.89) ve umutsuzluk boyutunda (x̄=2.87) orta düzeyde, not 

kaygısı boyutu (x̄=3.96) ve öz-beklenti boyutunda (x̄=3.41) ise yüksek düzeydedir. 

Öğrencilerin duygusal ve psikolojik iyi oluş düzeyleri (x̄=3.53) yüksek düzeydedir. 

Gelişim kültürü ile çalışma baskısı stres alt boyutu arasında (r=-.18, p<.05) negatif, not 

kaygısı stres alt boyutu arasında (r=.26, p<.01) pozitif, umutsuzluk stres alt boyutu arasında 

(r=-.21, p<.01) negatif ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca, gelişim kültürü ile 

öğrencilerin duygusal ve psikolojik iyi oluşları arasında (r=.47, p<.01) pozitif yönlü anlamlı 

bir ilişki bulunmaktadır. 

Başarı kültürü ile not kaygısı (r=.36, p<.01) ve öz beklenti (r=.14, p<.05) stres alt 

boyutu arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca, başarı kültürü ile 

öğrencilerin duygusal ve psikolojik iyi oluşları arasında (r=.25, p<.01) pozitif yönlü anlamlı 

bir ilişki bulunmaktadır. 

Katı kurallara bağlılık kültürü ile çalışma baskısı (r=.34, p<.01), iş yükü (r=.27, 

p<.01), not kaygısı (r=.20, p<.01), öz beklenti (r=.25, p<.01), umutsuzluk (r=.26, p<.01) 

stres alt boyutu arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca, katı kurallara 
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bağlılık kültürü ile öğrencilerin duygusal ve psikolojik iyi oluşları arasında (r= -.20, p<.01) 

negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

Eğitim stresi (toplam puan) ile öğrencilerin duygusal ve psikolojik iyi oluşları 

arasında (r= -.21, p<.01) negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Eğitim stresinin alt 

boyutları olan çalışma baskısı (r= -.17, p<.05), öz beklenti (r= -.25, p<.01) ve umutsuzluk 

(r= -.23, p<.01) ile öğrencilerin duygusal ve psikolojik iyi oluşları arasında negatif yönlü 

anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

Öğrencilerin algıladığı okul kültürü (gelişim boyutu, başarı boyutu, katı kurallara 

bağlılık boyutu) öğrencilerin eğitim streslerini yordamaktadır. Okul kültürü, eğitim stresine 

ilişkin toplam varyansın %17’sini açıklamaktadır. Yine öğrencilerin algıladığı okul kültürü 

(gelişim boyutu, başarı boyutu, katı kurallara bağlılık boyutu) öğrencilerin duygusal ve 

psikolojik iyi oluşlarını yordamaktadır. Okul kültürü, duygusal ve psikolojik iyi oluşa ilişkin 

toplam varyansın %24’ünü açıklamaktadır. 
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BEDEN İMGESİ ESNEKLİĞİ ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI 

 

THE ADAPTATION OF BODY IMAGE FLEXIBILITY SCALE TO TURKISH 

 

Sinem ACAR1 

Atılgan ERÖZKAN2 

 
Bu araştırmanın amacı Beden İmgesi Esnekliği Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanmasıdır. 

BİEÖ, Sandoz, Wilson, Merwin ve Kellum (2013) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek 12 

maddeden oluşmaktadır. Çalışmanın örneklemini 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar 

döneminde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim Fakültesi’nde Rehberlik ve 

Psikolojik Danışmanlık, Türkçe Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, 

Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programlarına devam etmekte olan 1., 2., 3. 

ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Örneklem seçiminde seçkisiz olmayan uygun örnekleme 

yöntemi kullanılmıştır (Büyüköztürk, 2007). Örneklem grubunun BİEÖ’den aldıkları puanlar 

23-146 arasında değişmekte olup, alınan puanların ortalaması 65.75 ve standart sapma değeri 

28.31’dir. Yaş aralığı 17-25 olan örneklem 300 kişiden oluşmaktadır.  
BİEÖ’nün geçerlik çalışmaları kapsamında ölçeğin faktör yapısını test etmek için Sandoz 

ve diğerlerinin (2013) belirlediği şekilde tek faktörlü bir yapı test edilmiştir. Bu amaçla, veri seti 

normal dağıldığından, çoklu olabilirlik tahmin yöntemi (maximum likelihood estimation 

method) kullanılmıştır. Elde edilen veriler üzerinden ölçeğin orijinaline uygun bir şekilde tek 

faktörlü birinci düzey bir yapı test edilmiştir. Test edilen modele ilişkin uyum iyiliği değerleri 

(χ²=154.87; sd=54; χ²/sd=2.86; CFI=.95; TLI=.94; GFI=.91; NFI=.92; IFI=.95; RMSEA=.09) 

eldeki veri setinin test edilen modele iyi uyum gösterdiğini ve tek faktörlü yapının Sandoz ve 

diğerlerinin (2013) çalışması ile tutarlı bir şekilde doğrulandığını göstermektedir. Maddelere 

ilişkin en yüksek faktör yükünün .79, en düşük faktör yükünün ise .53 olduğu tespit edilmiştir. 

Alanyazından hareketle BİEÖ’nün ölçüt bağıntılı geçerliğini sınamak amacıyla Olumsuz 

Değerlendirilme Korkusu Ölçeği (ODKÖ) (Çetin, Doğan ve Sapmaz, 2010), Sosyal Görünüş 

Kaygısı Ölçeği (SGKÖ) (Doğan, 2010) ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ) 

(Rosenberg, 1965) ile birlikte uygulanmasından elde edilen Pearson korelasyon katsayısı ile 

incelenmiş ve beklenen yönlerde ilişkiler saptanmıştır.  

BİEÖ’nün test-tekrar test güvenirlik çalışması 38 kişi ile gerçekleştirilmiştir. İlk 

uygulama yapıldıktan üç hafta sonra aynı gruba ikinci uygulama yapılarak güvenirlik puanları 

hesaplanmıştır. BİEÖ’nün ilk ve son test puanları arasında pozitif yönde, yüksek düzeyde ve 

anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (r=.88 p<.01). Güvenirlik çalışmaları kapsamında 

ayrıca, DFA yapılan veriler üzerinden BİEÖ’nün iç tutarlık katsayısı belirlenmiştir. Bu amaçla 

iç tutarlığı belirlemede yaygın olarak kullanılan Cronbach alfa katsayısı hesaplanmıştır. Buna 

göre, 300 kişilik örneklemden elde edilen veriler üzerinden hesaplanan Cronbach alfa katsayısı 

.92’dir. Sonuç olarak, BİEÖ’nin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarından elde edilen bulgulara 

göre, BİEÖ’nin klinik olmayan genç yetişkin örnekleminin beden imgesi esnekliğini 

belirleyebilecek psikometrik değerlere sahip bir ölçme aracı olduğu söylenebilir. 
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LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN OKULA YÖNELİK TUTUMLARININ 

İNCELENMESİ 

 

INVESTIGATION UNDERGRADUATE STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS 

SCHOOL 

 

Öner USLU 

Esra ÇAKAR ÖZKAN 

 

Okula yönelik tutum öğrencilerin akademik başarıları, okula devam oranları, akran 

ilişkileri, akran zorbalığı, olumlu öğretmen öğrenci etkileşimi, okula yönelik güdü gibi 

birçok değişkenle ilişkili olduğu bilinmektedir (Alıcı, 2013; Cheng ve Chan, 2003; İlhan, 

2017; Veas, Castejón, Gilar ve Miñano, 2017). Okula yönelik tutum öğrencilerin okulla 

ilişkili olumlu ya da olumsuz duygu, düşünce ve davranışlarından oluşmaktadır (Eagly ve 

Chaiken, 2007; Stern, 2012). Olumlu tutuma sahip öğrencilerin öğrenme güdülerinin ve öz 

düzenleme yetilerinin daha yüksek olduğu görülmekte, öğrenciler güdülenemediklerinde ise 

öz düzenleme becerileri de düşmekte; bu durum okuldaki başarılarını olumsuz 

etkilemektedir (Stern, 2012). Ayrıca okula yönelik olumlu tutuma sahip öğrencilerin 

devamsızlık oranları daha düşük olmaktadır (Adıgüzel ve Karadaş, 2013). Bu bağlamda 

öğrencilerin hem akademik başarıları hem de okula yönelik duyuşsal birçok özellikleri 

üzerinde etkili olan okula yönelik tutumun irdelenmesi önemli görülmektedir. Ayrıca okula 

yönelik tutumun olumlu ya da olumsuz olması eğitim çıktılarının irdelenmesinde de önemli 

bir etken olarak görülmektedir (Marks, 1998 akt. İlhan, 2017). Öğrencilerin okula yönelik 

tutumlarının incelenmesi hem var olan durumun anlaşılmasını hem de kanıta dayalı öneriler 

sunulması açısından önemlidir. Bu bağlamda öğretme-öğrenme sürecinin planlanmasına 

ilişkin uygulama önerileri sunulması mümkün olacaktır. Bu araştırmanın amacı lisans 1. ve 

4. sınıf öğrencilerinin okula yönelik tutumlarının belirlenmesi, lisans eğitiminin başında ve 

sonunda tutumlarının nasıl değiştiğinin incelenmesi ve cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığının belirlenmesidir.  

Araştırma, genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeline göre 

desenlenmiştir. Araştırmanın evrenini bir üniversitenin eğitim fakültesinde öğrenim 

görmekte olan öğrenciler oluşturmuş, bu öğrencilerden araştırmaya katılmayı kabul edenler 

de örnekleme dâhil edilmiştir. Araştırmaya lisans düzeyinde birinci (n=196) ve dördüncü 

(n=267) sınıflar olmak üzere toplam 463 lisans öğrencisi dâhil edilmiştir. Veri toplama aracı 

olarak Alıcı (2013) tarafından lise öğrencilerine yönelik geliştirilen Okula Yönelik Tutum 

Ölçeği kullanılmıştır. Yirmi maddeden oluşan beşli Likert tipindeki ölçek üç boyuttan 

(“Kişisel Gelişimin Engeli Olarak Okul”, “Kişisel Gelişimin Destekleyicisi Olarak Okul”, 

ve “Özlenen Bir Varlık Olarak Okul”) oluşmaktadır. Ölçeğin psikometrik özelliklerinin 

lisans öğrencileri için de geçerli olup olmadığı,  Uslu ve Öğretmen (2018) tarafından 

incelenmiştir. Araştırmaya katılan 771 lisans öğrencisinden elde edilen veriler ışığında 

doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve ölçeğin lisans öğrencileri için de kullanılabilir olduğu 

görülmüştür (RMSEA: .074, CFI: .91, SRMR: .049). Elde edilen verilerin analizinde 

aritmetik ortalama, standart sapma ve t-testi kullanılmıştır.  

Araştırmanın bulguları lisans 1.ve 4. sınıf öğrencilerinin okula yönelik tutumlarının 

Kişisel Gelişimin Engeli Olarak Okul ve Özlenen Bir Varlık Olarak Okul boyutlarında 
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ortalama düzeyde bir tutuma sahip olurken Kişisel Gelişimin Destekleyicisi Olarak Okul 

boyutunda daha yüksek bir tutuma sahip olduğunu göstermektedir. Lisans eğitiminin 

başında ve sonunda tutumlarının nasıl değiştiğinin belirlenmesi amacıyla yapılan t-testi 

sonucuna göre sadece okula yönelik tutumun “Özlenen Bir Varlık Olarak Okul” boyutunda 

öğrenim düzeyine göre anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Diğer bir değişle okula 

yönelik tutumun “Özlenen Bir Varlık Olarak Okul” boyutunda lisans 4. sınıf öğrencilerinin 

daha yüksek bir ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Yine lisans 1. ve 4. sınıf 

öğrencilerinin cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi amacıyla 

yapılan t-testi sonucuna göre sadece okula yönelik tutumun Kişisel Gelişimin Engeli Olarak 

Okul boyutunda cinsiyete göre anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Erkek öğrenciler 

okula yönelik tutumun Kişisel Gelişimin Engeli Olarak Okul boyutunda daha yüksek olduğu 

bulgusuna ulaşılmıştır. Buna göre kadınların okula yönelik tutumlarının erkeklerden daha 

olumlu olduğu görülmektedir. Elde edilen bu bulguların alanyazında yer alan birçok 

araştırma ile paralellik gösterdiği görülmektedir (Adıgüzel, 2010; Erkman ve diğerleri, 2010; 

Marks, 1998). Buna karşın Uzakdoğu kültüründe ise erkeklerin okula yönelik tutumlarının 

daha olumlu olduğu belirtilmiştir (Cheng ve Chan, 2003). Bu durumun nedeni ise toplumsal 

beklentilerin cinsiyete göre değişmesi olarak açıklanabilir (Cheng ve Chan, 2003). Bununla 

birlikte alanyazında öğrencilerin okula yönelik tutumlarının cinsiyete göre farklılaşmadığını 

belirten araştırmacılar da bulunmaktadır (Başaran ve Yıldırım, 2017).  
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TURKISH BOOKS WHICH PREPARED FOR ENGINEERING EDUCATION IN 

THE TIME OF MEHMED REFIK FENMEN’S CIVIL ENGINEERING SCHOOL 

DIRECTORATE 

 

MEHMED REFİK FENMEN’İN HENDESE-İ MÜLKİYE MEKTEBİ 

MÜDÜRLÜĞÜ ZAMANINDA MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ İÇİN HAZIRLANAN 

TÜRKÇE KİTAPLAR 
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Mehmed Refik Fenmen was a physics and electricity lecturer in the Hendese-i 

Mülkiye Mektebi (Civil Engineering School). He became the first headmaster of the civil 

administration in the date of April 2, 1910. Thus, until the day of September 28, 1913, 

resigned from his position, he tried to make influential changes in the educational system 

and the perspective of education at that time. He graduated in Lausanne University from 

Mathematics and Physics department. He got M.Sc. degree in electrical engineering from 

L’Institut Électrotechnique Montéfiore (Belgium, Liège) in 1906. Fenmen tried to bring a 

new education style in his institution with changing period of study, lecturer staff, 

curriculum, and some educational applications. His education style was significant, so he 

found an experimental museum to support the lectures (Kaçar et al., 2013). He especially 

gave importance to French-engineering education since he came from the French-

engineering ecole. Hence some foreigner lecturers invited to the institution. That’s make the 

students reach current knowledge from field’s respected academicians. On the other hand, 

their weak French maybe a problem in understanding the important concepts. Therefore, M. 

R. Fenmen arranged some short and long term internship programs in both domestic and 

abroad. He directed lecturers to write modern lecture books in Turkish to give the students 

better understanding. Moreover, he wrote two important lecture books for engineering 

classes namely “The Electricity and Applications Lectures given in Engineering School” and 

“Physics Lectures given in Engineering School”, also he translated and organized Monsieur 

Edmond Dikman’s lecture notes as “Rivers Lectures given in Engineering School” book. 

The aim of this study to emphasis especially on the topics of the time’s classes and will show 

how the lecturers reflect that days’ modern topics with their books to the students. These 

lecture books will be categorized by their contents and compared with their time’s modern 

knowledge of physics and engineering.  

 

Keywords: History of engineering, history of engineering education, engineering 

books, Mehmed Refik Fenmen 
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ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KAPSAMINDA MATEMATİK DERSİ 

UYGULAMA ÖĞRETMENLERİNİN REHBERLİK YAKLAŞIMLARI 

 

SUPERVISION APPROACHES OF COLLABORATIVE MATHEMATICS 

TEACHERS IN THE SCOPE OF PRACTICUM 
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Öğretmen adaylarının okullarda uygulamalara katılarak öğretim eylemlerinde bulunma 

süreçleri öğretmenlik eğitimlerinde önemli bir aşamadır. Bu aşamada öğretmen adayları o 

zamana kadar öğrendikleri teorik durumları uygulamaya başladıkları ve teori-pratik dengesini 

kurmaya çabaladıkları bazı deneyimler yaşarlar. Bu deneyimleri sistematik olarak “Öğretmenlik 

Uygulaması” dersi kapsamında edinmeleri beklenmektedir. Bu dersin içeriğini mesleklerini 

tanıma süreçleri, meslek yaşantılarında gerekli olan bazı temel becerilerle tanışmaları ve tüm 

eğitim hayatlarında edindikleri teorik bilgileri pratiğe dökmeleri gibi süreçler oluşturur. 

Alanyazında öğretmenlik uygulaması üzerine yapılan çalışmalarda öğretmen adaylarının 

uygulama dersindeki öğretimsel eylemlerinin içeriğini (Baştürk, 2010), öğretmen adaylarının 

yansıtıcı düşüncelerini (Köksal ve Demirel, 2008), uygulama sürecini değerlendiren (Erbilgin, 

2014), uygulama öğretmenini değerlendirmeleri ve bu değerlendirme üzerinden kendilerine dair 

çıkarımlar yapmalarını inceleyen çalışmalar (Boz-Yaman ve Tarım, 2017; Sezen-Yüksel, 2017) 

bulunmaktadır. Bu çalışmaların ortak yönleri genellikle öğretmenlik uygulaması dersini 

iyileştirmek ya da uygulama sürecini iyileştirmek üzerinedir. Alanyazındaki çalışmalardan farklı 

olarak yürütülen bu çalışmanın amacı ise uygulama derslerinin sonrasında yapılan 

değerlendirme toplantılarını incelemektir. Bu inceleme de uygulama öğretmenlerinin, öğretim 

elemanının, akranının ve öğretmen adayının kendisinin ders anlatımına yönelik 

değerlendirmelerini, sorgulamalarını, önerilerini, tanımlamalarını, açıklamalarını ve öğretmen 

adayının duygularını içermektedir. Bu bağlamlarda incelenen toplantılar “eğitimsel 

yönlendirmeler” ya da “değerlendirici yönlendirmeler” olarak kategorize edilebilir (Blanton, 

Berenson ve Norwood, 2001). Dolayısıyla araştırmanın problemi ise şudur: “Matematik dersi 

öğretmen adaylarının uygulama okullarındaki ders anlatımlarına yönelik dönüt toplantılarının 

çeşidi nedir?”  

Bu araştırmanın katılımcıları Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İlköğretim Matematik 

Öğretmenliği bölümünde okuyan ve Öğretmenlik Uygulaması dersini almış toplam 11 öğretmen 

adayıdır. Bu adayların her biri ile uygulama öğretmeni, öğretim elemanı, en az bir akran ve 

kendisinin katıldığı ikişer toplantı yapılmış ve bu toplantılardan elde edilen 22 ses kaydının 

analizleri veri grubunu oluşturmuştur. Verilerin analizinde transkriptleri alınan toplantı ses 

kayıtları içerik analizi (Yıldırım ve Şimşek, 2003) ile incelenmiştir. Toplantı konuşmalarının 

çeşidi; sorgulama, değerlendirme, açıklama, tanımlama, öneri ve duygular olmak üzere 6 alt 

kategoriye (Blanton, Berenson ve Norwood, 2001) ayrılmaktadır.  

Veri analizi sonucunda elde edilen bulgular şunlar: Sorgulama kategorisinde uygulama 

öğretmeninin, akademisyenin ve akranının dışında öğretmen adayının da kendine dair 

sorgulamalarının ortaya çıkmış olduğu görülmüştür. Bu sorgulamaların içeriğinin, öğretmen 

adaylarının ders anlatımlarının nasıl iyileştirilebileceğine yönelik ve öğretmen adayının ders 

esnasındaki öğretme ve öğrencilerin öğrenme süreçlerine yönelik sorulan sorulardan oluştuğu 

belirlenmiştir. Değerlendirme kategorisinde öğretmen adaylarının anlatımlarına yönelik olumlu 
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ve olumsuz yorumlar yapıldığı tespit edilmiştir. Olumsuz yorumlar ilk ders anlatımlarında daha 

yoğun olmakla birlikte olumlu yorumlar genellikle bir önceki dersle kıyaslanarak ikinci ders 

anlatımlarına yönelik olarak dile getirilmiştir. Yapılan değerlendirmelerin çoğunluğunun 

öğretmen adaylarının sahip olduğu matematik pedagojisi ve sınıf yönetimi üzerine olduğu 

belirlenmiştir. Açıklama kategorisinde toplantı katılımcılarının öğretmen adayının öğretimsel 

süreçlerine dair yaptıkları yorumlar incelenmiştir.  Öğrencilerin her iki toplantılarına da 

bakıldığında açıklama konuşmalarına ilişkin fazla bir değişime rastlanmamıştır. Açıklama 

gerektiren sorgulamaların genelinin ise toplantı katılımcılarından öğretim elemanı tarafından 

yapıldığı ortaya çıkmıştır. Tanımlama kategorisi duygular kategorisinden sonra en az koda sahip 

olan kategori olmuştur. Toplantılarda doğrudan gözlemlerin, açıklama ve değerlendirme içeren 

yorumlara göre daha az yapıldığı görülmüştür. İlk toplantıda açıklayıcı yorumlarını azaltan 

öğretmen adaylarının sonraki toplantılarda daha çok tanımlamalara başvurduğu belirlenmiştir. 

Öneri kategorisi genellikle öğretim elemanının öğretmen adayına yönelik yapmış olduğu 

önerileri içermektedir. Bu öneriler öğretmen adayının hâlihazırda öğretimsel süreçlerinde 

kullandıkları yöntem ve stratejilerin yerine alternatif stratejilerin kullanılması doğrultusunda 

olup, gelecekte daha iyi öğretmen olmalarına yardımcı olacak bazı genel ipuçlarını da 

kapsamaktadır. Duygular kategorisinde öğretmen adaylarının zamanla duyguları ile ilgili 

konuşmalarının azaldığı sonucuna varılmıştır. Bu durum öğretmen adaylarının ilk ders 

anlatımlarında daha çok öğrencilere yönelik duygularına odaklandıklarından, çok heyecanlı 

olduklarını sık sık dile getirmelerinden ve mesleklerine olan duygusal bağlarını sıklıkla ifade 

etmelerinden dolayı gerçekleşmiştir.  

Sonuç olarak bu araştırmada öğretmen adaylarının ders anlatımlarının değerlendirildiği 

dönüt toplantıları incelenmiş ve toplantı içerikleri değerlendirilmiştir. Yapılan incelemelere göre 

toplantılar çoğunlukla değerlendirici yönlendirmeler içermekte olup öğretmen adaylarının 

öğretimsel eylemlerini içeren eğitimsel yönlendirmelere daha az rastlanmıştır. 
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GEOMETRİ ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

 

THE OPINIONS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS ABOUT GEOMETRY 

TEACHING 
 

Baki ŞAHİN1 
 

Geometri bilgilerine okul öncesi düzeyinden başlayarak cumhuriyet dönemi boyunca 

hazırlanmış tüm matematik öğretim programlarının (MEB, 1926; 1936; 1948; 1968; 1998; 2009; 

2013; 2018) her sınıf seviyesinde hiyerarşik olarak kapsamı genişletilerek yerini almıştır. Bunun 

temel nedenlerinden birisi hayatımızın her aşamasında geometrik şekil ve cisimler ile 

karşılaşmamızdır. Hayatı anlamlandırabilmek için çoğu kez geometri bilgilerine ihtiyaç duyarız. 

Çevremizdeki birçok eşya geometrik şekiller kullanılarak oluşturulmuştur. Geometri, mimarlar, 

ressamlar, heykeltıraşlar, makine mühendisleri v.b. birçok mesleğin temel bilgisidir.  

Matematik öğretiminde günlük hayatla ilişkisinin kurulması ilkesinin önemi dikkate 

alındığında geometri, günlük yaşam ilişkisinin en az sorunla kurulabileceği matematiğin bir öğrenme 

alanıdır (Öksüz, 2010). Bu öğrenme alanı, öğrencilerin eleştirel düşünme ve problem çözme 

becerilerini geliştirmede önemli rol oynar (Pesen, 2006). Geometri sayesinde öğrenciler 

çevrelerindeki dünyayı ifade etmeye ve anlamaya başlarlar, problemleri analiz ederler ve çözebilirler 

(Goos ve Spencer, 2003). MEB (2018; 2013; 2009) matematik öğretim programlarında da bu hususa 

ayrıca dikkat çekilmiştir.  Durum böyle olmakla birlikte geometri öğretiminde başarının düşük, 

öğrencilerin geometrik kavramları kullanmada sıkıntı yaşadıkları, geometrik kavramları yanlış 

algıladıkları, geometrik kavramlar arasında ilişki kuramadıkları ile ilgili birçok araştırma verisi ile 

karşılaşmaktayız (Alkış-Küçükaydın ve Gökbulut, 2013; Bozkurt ve Koç, 2012; Gutierrez ve Jaime, 

1999; Koç ve Bozkurt, 2011; Linchevski, Vinner ve Karsenty, 1992). Bu sorunların temeline 

inildiğinde merkezde öğretmeni görmemek mümkün değildir. Peki, ne oluyor da geometri öğrenme 

sürecinde sorunlar oluşuyor?  

Geometri öğretiminde şekillerin özelliklerinin ezberletilmesi, yetersiz örnek sunumu 

verilmesi öğrencilerin geometrik kavramlar ile ilgili sınırlı yapılar oluşturmalarına ve dolayısıyla 

geometrik kavramları öğrenmede zorluk yaşamalarına neden olmaktadır (Fujita ve Jones, 2007). 

Ayrıca öğrencilerde kavram yanılgıları ve alternatif kavramların oluşmasına da neden olabilmektedir 

(Doğar ve Başıbüyük, 2005). Matematiğin günlük hayatta kullanılan önemli kollarından biri olan 

geometri, sadece kurallar, semboller, şekiller ve işlemler yığını olarak görülmemelidir. Aksine 

aralarında anlamlı ilişkiler bulunan, kendine özgü sembolleri ve terminolojisi olan bir dildir. Bu 

ilişkilerin kullanılması ile öğrenciler geometriyi hem anlamlı öğrenebilmekte hem değindikleri 

bilginin kalıcılığı daha da artmaktadır (MEB, 2018). 

Matematik soyut bilgileri içeren bir derstir. Bu yüzden özellikle ilkokul öğrencileri 

tarafından algılanması zor olmaktadır. Bu güçlüğü gidermek için matematiği öğrenme sürecinde 

araç-gereç ve materyaller kullanılarak somutlaştırılmasına ihtiyaç duyulur. Geometri bilgilerini 

somutlaştırmak çok daha kolaydır. Çünkü öğretmenlerin yakın çevreden birçok örnek göstererek 

öğrencilere geometri bilgilerini kazandırması mümkündür. Ancak öğretmenler mevcut bilgilerini 

güncellemez ise öğrenciler ile paylaştıkları bilgiler de yanlış öğrenmelere neden olabilir. 

Öğretmenler bilgilerini güncellerken aynı zamanda sorgulamalıdır da. İlkokul döneminde geometri 

öğretiminin önemi sonraki dönemlere oranla daha fazladır. Bunun sebebi, bu dönemin ilk eleştirel 

gözlemlerin yapıldığı, sezgilerin oluştuğu, kavram ve bilgilerin kazanıldığı dönem olmasıdır (Develi 

ve Orbay, 2003). Bu araştırmanın da bu amaçla sınıf öğretmenleri ile yapılması planlanmıştır. Bu 

amaçla ilkokulda farklı sınıfları okutan gönüllü iki ilkokuldan 13 sınıf öğretmeni bu çalışmanın 

örneklemini oluşturmuştur. 

Öğretmenlere hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formunda yer alan beş sorudan oluşan 

geometri öğretimine ilişkin sorular sorulmuş, verdikleri cevaplar nitel veri analizi yöntemleri 
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kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin geometri öğretiminde en sık 

kullandıkları yöntemin bilgi vermek amacıyla kullanılan sunuş yoluyla öğretim yöntemi olduğu, bu 

süreci de araç gereçler ile destekledikleri; geometri gelişim düzeylerini bilmedikleri bu yüzden de 

öğrenme sürecinde düzeylere dikkat etmedikleri, bunun sonucu olarak da bazen kazanım dışı bilgileri 

aktardıkları; gerçek hayat ile ilişkilendirmeye çok fazla yer vermedikleri, bilgilerin daha çok 

matematik dersi kapsamında kaldığını; uzamsal görselleştirme ile uzamsal akıl yürütme becerilerini 

kazandırmaya yönelik etkinliklere yer vermedikleri gözlenmiştir.  

Sonuç olarak öğretmenlerin geometriyi diğer matematik alanlarından farklı görmedikleri, 

farklı bir öğretim yöntemi kullanmadıkları, bazı kavramları yanlış tanımlamalarından kaynaklı 

kavram yanılgılarının oluşmasına neden oldukları, görülmüştür.  
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CEBİR TARİHİNDE BİR KIRILMA NOKTASI:  

KLASİK CEBİRDEN MODERN CEBİRE GEÇİŞ 

 

A BREKING POINT IN HISTORY OF ALGEBRA: 

TRANSITION FROM CLASSICAL ALGEBRA TO MODERN ALGEBRA 

 

Zehra BİLGİN 

 
Cebir matematiğin en geniş ve en genel çalışma alanlarından biridir. Aynı zamanda 

matematiğin diğer temel faaliyet alanları olan geometri, analiz, topoloji, sayılar teorisi vb. ile sıkı 

ilişki içindedir ve bu alanlardaki çoğu matematiksel teori için ortak bir çalışma zemini oluşturur. 

“Cebir nedir?” sorusuna günümüzde verilecek tek bir cevap yoktur. Zira üniversite seviyesine kadar 

olan eğitim sürecinde cebir, semboller kullanılarak ifade edilmiş problemler ve bu semboller 

üzerinde yapılan bazı işlemlerle problem çözme yöntemleri, diğer bir deyişle reel veya karmaşık 

sayılar evreninde denklem çözme metotlarını ifade eder. Üniversite seviyesinde ise, denklem çözme 

yöntemleri matematikçi olmayanlar tarafından cebir olarak adlandırılmaya devam etse de, 

matematikçiler için cebir, bir küme ve kümenin elemanları arasında ilişki kuran işlemler olarak tarif 

edilen cebirsel sistemleri ve bu sistemlerin özelliklerini inceleyen alandır. En bilinen cebirsel 

sistemler gruplar, halkalar ve cisimlerdir. Bunun yanında modüller, vektör uzayları, cebirler gibi 

yapılar da cebirin nesneleri olmakla birlikte, tüm bu yapılar grup, halka ve cisimlerin özel halleri 

olarak görülebilir. Geometri, topoloji, analiz, sayılar teorisi, kombinatorik gibi pek çok diğer alandaki 

yapılar da cebirsel özellikler gösterdiğinden cebirsel sistemler olarak incelenebilirler. Bu yönüyle 

cebir matematiğin tüm alanları için birleştirici rol oynamaktadır. 

Cebir tarihine baktığımızda antik medeniyetlerden başlayarak on dokuzuncu yüzyıla kadar 

reel dünyadaki problemleri denklemler yardımıyla çözme, denklemlerde bilinen niceliklere çeşitli 

işlemler uygulayarak bilinmeyenleri tespit etme cebir olarak adlandırılır. Dolayısıyla bu iki bin yıllık 

uzun sürede cebir kelimesi günümüzde üniversite öncesi eğitimdeki anlamıyla örtüşür. Bu 

dönemdeki cebire klasik cebir denir. 

 On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren matematiğin her alanında kendini 

göstermeye başlayan soyut bakış ve aksiyomatikleştirme çabalarının cebir üzerinde büyük etkisi 

olmuştur. Bu etki ile cebirin konusu ve meseleleri genişleyerek değişmiştir. Matematiksel 

soyutlamanın en ileri seviye ürünlerinden olan cebirsel yapılar tanımlanmış, bu yapılar ve özellikleri 

cebirin yeni araştırma konusu olmuştur. Böylece soyut cebir ya da modern cebir denen araştırma 

alanı doğmuştur. Günümüzde cebir kelimesi profesyonel anlamda soyut cebire işaret eder. İki bin yıl 

boyunca temel araştırma konusu olan denklem çözme yöntemleri ise soyut cebirin özel bir 

uygulamasıdır.  

On dokuzuncu yüzyılda gerçekleşen bu değişimden sonra cebir hızla gelişerek cebirin tüm 

matematiği birleştirici bir rol üstlenmesi fikri doğmuştur. Böylece cebirin matematiğin diğer 

dallarının problemlerine de uygulanması imkânı oluşmuştur. Ayrıca bu gelişmeler çağdaş 

matematiğin lineer cebir, cebirsel geometri, cebirsel topoloji gibi önemli alt dallarının ortaya 

çıkmasını sağlamıştır.  

Bu çalışmada klasik cebir ve modern cebirin ayırt edici özellikleri ve farklarına değinilerek 

klasik cebir anlayışından soyut cebire geçiş süreci incelenecektir. Bu sürece yol açan faktörler, 

cebirde on dokuzuncu yüzyılda yaşanan sıçrama ve ortaya çıkan cebirsel yapılar tarihsel bağlamda 

anlatılacaktır. Böylece, matematik tarihindeki dönüşümün önemli örneklerinden biri vasıtasıyla 

klasik bilim anlayışının modern bilime evirilmesine ışık tutulması amaçlanmaktadır.  
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GÖREME BİZANS KİLİSELERİNDE “KUDÜS’E GİRİŞ” SAHNESİNİN 

İKONOGRAFİK İNCELEMESİ 

 

ICONOGRAPHIC EXAMINATION OF “ENTRY INTO JERUSALEM” SCENE IN 

THE BYZANTINE CHURCHES IN GOREME 

 

Gizem ÖNCELEN1 

 

Kapadokya Bölgesi sınırları içinde bulunan Göreme Vadisi Nevşehir’in 12 km 

güneydoğusunda yer alır. Kapadokya Bölgesi, Bizans resim sanatına ilişkin araştırmalar için 

oldukça önemli bir yerleşimdir. Bölge sanatında başkent Konstantinopolis’in yanı sıra yerel 

etkiler de bulunmaktadır. Bölgenin kendine özgü mimarisi vardır. Bununla birlikte bölgede 

çok sayıda kilise yer almakta ve bu kiliselerde çok sayıda duvar resmi bulunmaktadır. 

Kapadokya bölgesi 4. yüzyılda yaşamış ve Hıristiyanlığa yön vermiş önemli Ortodoks 

Hıristiyan babalarının yaşadığı yerdir. Bölge 4. yüzyıldan sonra önemli bir dini merkez 

haline gelmiştir. Ayrıca manastır hareketlerinin yoğun olması, Kapadokya Bölgesini Bizans 

sanatı içinde özel kılar. Kapadokya’da ağırlıklı olarak Orta Bizans dönemine tarihlenmekle 

birlikte çok sayıda duvar resmi bulunmaktadır. Göreme Vadisi, Kapadokya bölgesi sınırları 

içinde duvar resimlerinin en yoğun görüldüğü yerleşimdir. 

Bizans resmi, Hıristiyan inanışıyla şekillenmiştir. Bunun bir sonucu olarak İsa’nın 

yaşamına ilişkin sahneler Göreme Vadisinde yoğun olarak sahnelenmiştir. Göreme 

kiliselerinde görülen sahneler zaman içinde değişime uğramıştır. Erken dönemlerde İsa’nın 

çocukluk dönemine ağırlık verilmiş olmakla birlikte Orta Bizans döneminde İsa’nın passion 

sahneleri sayıca artmıştır. Kudüs’e Giriş sahnesi İsa’nın passionunun başlangıcıdır. Ayrıca 

dört kanonik İncilin yanı sıra apokrif İncillerde de İsa’nın Kudüs’e girişinden söz 

edilmektedir. 

Kanonik ve apokrif İncillerde İsa’nın Kudüs’e girişi, detaylarda ufak farklılıklara 

sahip olmakla birlikte genele bakıldığında benzer bir anlatıma sahiptir. Teolojide İsa’nın 

Kudüs’e girişi genel hatlarıyla şu şekildedir: İsa havarileriyle ve kendisini destekleyen 

kalabalık bir grupla kente girmiştir. İsa alçakgönüllülüğünün bir göstergesi olarak şehre bir 

sıpa üzerinde girer. Şehrin girişinde ise insanlar İsa’yı, kıyafetlerini ve ağaçlardan kestikleri 

dalları yoluna sererek karşılar. Kudüs’e Giriş sahnesi ikonografik olarak incelendiğinde 

teolojideki neredeyse tüm detayların resme yansıdığı görülmektedir. Bununla birlikte 

teolojide farklı zamanlarda gerçekleşen olayların da resme yansıdığına ilişkin görüşler 

mevcuttur. 

Bu çalışma ile teolojinin ikonografiye yansıması araştırılacak ve Göreme Vadisinde 

sahnelenmiş Kudüs’e Giriş sahnesinin ikonografisi incelenecektir. Kudüs’e Giriş 

ikonografisi Göreme kiliselerinde tercih edilen bir kompozisyondur. Bazı sahneler tahrip 

olmuşsa da çoğu sahne incelenebilir durumdadır. Sahneler arasında üslupsal çeşitlilik olduğu 

söylenebilir. Göreme Vadisinde Kudüs’e Giriş sahneleri 10-13. yüzyıllara tarihlenmektedir. 

Bu sahnenin bulunduğu yapılar; El Nazar Kilisesi, Tokalı Kilisesi, Elmalı Kilisesi, Çarıklı 

Kilisesi, Karanlık Kilise ve Kılıçlar Kilisesidir. 
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MODERN BİR ESER OLAN KIRDA YEMEK ADLI RESİM ÜZERİNE BİR  

İNCELEME 

 

A REVIEW ON THE PAINTING CALLED LUNCHEON ON THE GRASS, 

WHICH IS A MODERN WORK 

 

Nilüfer USTA1 

 

Günümüzde topluma iletişim araçları yoluyla sunulan görsel ve işitsel eserlerin yanı 

sıra moda sektöründe nostaljik esintiler barındıran otantik ürünlerin sıklıkla geçmişten ilham 

alınarak meydana getirildiği görülmektedir.  Böylece geçmiş yıllarda üretilen sanat eserleri 

güncellenerek sürekli bir “şimdi” halinde varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Fotoğraf 

makinesinin icadı, modern sanata kapı aralamakla beraber bir eserin sayısız kere 

çoğaltılmasına ortam hazırlamış olup, özgün ve kopya gibi kavramların sanat ortamında 

tartışılmasına neden oldu. Televizyon ile birlikte meydana gelen enformasyon yığını, imaj 

bolluğunun ortaya çıkmasına yol açtı. Bu durum göstergeler arasındaki bağın kopmasına ve 

böylece gerçek ile hayali olan arasındaki ayrımın belirsizleşmesine neden oldu. Kültürel 

alanda yaşanan değişimlerin sanat alanına yansıması kendini hazır nesneler (ready made) 

aracılığıyla gösterdi. Kolajın resim sanatına girmesi önem perspektifinin yadsınmasına ve 

resim yüzeyinin parçalanmasına neden oldu.  Birbiri ardına ortaya çıkan sanatsal üslup ve 

hareketler ile birlikte üslup ideolojisi çökmüş ve böylece resim sanatında yeni bir kavram 

meydana gelmiştir. “Yeniden yorumlama (pastiş)” olarak adlandırılan kavrama dair 

örneklere XX. yüzyıl öncesinde sıklıkla rastlanmakta ve etkileri sanatın hemen hemen her 

alanında görülmektedir. Kavrama yönelik yaklaşımı ve onu ele alışı ile çağdaşlarına öncülük 

eden sanatçı Edouard Manet, bireysel esin ve izlenimlerinin hâkim olduğu bir anlayışla 

Velazquez, Goya, Courbet ve Delacroix’in sanatının etkilerini uzun süre üzerinde taşımıştır. 

Sanatçı, Rönesans sanatçılarından aldığı ilham ile oluşturduğu “Kırda Yemek” adlı yapıtı ile 

klasik resim sanatının özenle uyguladığı pentür anlayışını yadsımaktadır. E. Manet, bu 

doğrultuda oluşturduğu yapıtları ile Rönesans sanatçılarının ustalıklarını ve ideallerini 

sorgulayarak, birçok eserinde Rönesans sonrası Avrupa resmine göndermelerde 

bulunmaktadır. Sanatçı, bu doğrultuda oluşan eserleri ile Rönesans sonrası bir geçmişi 

Avrupa resmine dâhil etmeyi amaçlamaktadır.  

Yukarıdaki bilgiler ışığında, araştırma kapsamında “yeniden yorumlama” 

kavramının resim sanatı tarihindeki oluşumu sosyolojik, kültürel, sanatsal ve felsefi etmenler 

çerçevesinde kısaca ele alınarak, E. Manet’i “yeniden yorumlama” kavramına yönlendiren 

nedenler tartışılmaktadır. Aynı zamanda E. Manet’in “Kırda Yemek” adlı yapıtının hangi 

sanatçıların eserlerinden ilham alınarak meydana getirildiği ve ortaya çıkan yapıtın resim 

sanatındaki varlığı sorgulanmaktadır.  
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KALINTILARDAN YENİ YARATIMLARA: ANSELM KIEFER’İN SANATSAL 

TUTUMU 

 

FROM RUIN TO NEW CREATIONS: THE ARTISTIC ATTITUDE OF ANSELM 

KIEFER 

 

Uğur ÖZEN 

 

Anselm Kiefer, Nasyonal Sosyalistlerin yenilgisiyle sonuçlanan İkinci Dünya 

Savaşı’nın sonunda 1945’te dünyaya gelmiştir. Almanya’nın geçmişiyle hesaplaştığı ve 

yüzleştiği, kendini dış dünyadan yalıttığı dönemlerde yaptığı gözlemleri sanatsal 

üretimlerinde tematik anlamda kaynak olarak kullanan sanatçı, yıllar sonra belleğini 

köklerinin karanlık tarihini inkâr etmektense, yaşanılanların sorumluluğunu üstlenerek 

yapıtlarına aktarmıştır. Çoğunlukla yanlış anlaşılan ve bir dönem ırkçı eğilimlerle itham 

edilen Kiefer’in kışkırtıcı ve ayrıksı yapıtları, kendisinin de belirttiği şekliyle, ironik 

içeriklerle yapılandırılmıştır Kiefer’in sanatsal olgunlaşma süreci Almanya’nın toplumsal 

alanda yeniden yapılanmaya gittiği ve sanatsal kavram, teknik, ifade yönünden Batı’nın 

etkisinde kaldığı döneme denk gelmektedir. Kendi çağdaşlarının bir kısmı bu kültürel 

baskıyı benliklerinin gelişimini engelleyen bir uslüpla karşılarken; Kiefer, kendine biçilen 

rolün dışına çıkmış ve Alman sanatının gelişmesine sanatsal üretimiyle katkı sunmuştur. 

Toplumsal bellek aktarımında Kiefer’e düşen savaş ve ölüm teması olmuştur. Yapıtlarında, 

Nazi Almanya’sının tarihi estetiğini geçmişin gölgelerinden arınma arzusu ile 

yorumlamıştır. Anselm Kiefer’i geleneksel ve kabul görmüş materyallerle çalışmak yerine, 

kendi içsel karmaşası, sancılı siyasal ve sosyal mirasın beslediği belleği üzerinden sanatsal 

bir üretim biçimi geliştirmiştir. Çalışmalarında Kiefer savaştan arda kalan yıkılmış binaları, 

tahrip edilmiş kent görünümlerini belleğinden geri çağırarak tekrar diriltmiştir. Yapıtlarını 

oluştururken tercih ettiği üretim biçimde; fotoğraflardan, kurumuş çiçeklere, toprak, yanmış 

ağaç parçalarına, demir tellerden, eritilmiş kurşunlara ve samana benzer doğal ve hazır 

nesneler kullanmıştır. Bu yapıtları ile gelecekte izleyicilere farklı yorum ve düşünce alanı 

açacağı fikri ile eserlerinin yaşlanmasından korkmadan materyalleri dinamik birer araç 

olarak organize etmiştir. 

Bu çalışmada, Yeni-Dışavurumculuk sanatı ekseninde Anselm Kiefer’in resimsel 

üslubu ve konu özellikleri bakımından sanatının sınırları belirtilmeye çalışılmıştır. Bununlar 

birlikte, Kiefer’in sanatla tanıştığı süre içerisindeki sanat ortamına değinilmiştir. Çocukluk 

ve gençlik döneminin toplumsal gerçeklerini gözlemlemiş olan ve doğrudan yapıtlarına 

yansıtması ile tanınan Kiefer’in, yaşanmışlığı (geçmişi) yapıtlarına nasıl aktardığı ve 

eleştirdirdiğinin yanı sıra yaratım sürecinin nasıl geliştiğine yer verilmiştir. Sanatçının 1969 

yılında tanınmasına sebep olan “Besetzungen” (İşgaller) isimli fotoğraf dizisi ile 2009 yılları 

arasında ürettiği bazı çalışmaları üzerinden sanatçının yapıtları teknik ve ikonografik açıdan 

incelenmeye çalışılmıştır. 

 

kalıntıları severim çünkü onlar, yeni bir şeylerin başlangıç noktasıdır” 

Anselm Kiefer 
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ANTONİ TÀPİES’İN ESERLERİNDE TOPLUMSAL OLAYLARIN BİÇİM VE 

İÇERİK OLARAK YANSIMASI 

 

REFLECTION OF SOCIAL EVENTS IN FORM AND CONTENT IN THE WORK 

OF ANTONI TÀPİES 

 

Ayşe GÜNGÖR1 

 

Çağdaş sanat pratiğinin en önde gelen isimlerinden olan İspanyol sanatçı Antoni 

Tàpies (1923-2012) heykeltıraş ve sanat teorisyenidir. Çalışmalarında kendi kimliği ile 

Katalon’ya ruhu arasındaki diyaloğu ortaya koyarak çalışmalarını tarihle iç içe 

geçirir.  İspanya İç Savaşı ve Franco rejimi sırasında insanların korkularını, şiddeti, acıyı, 

çaresizliği, hayal kırıklıklarını ve arzularını yazdıkları duvarla büyüyen Tàpies, kum, 

mermer tozu ve akrilik reçine gibi malzemeleri boyalarla karıştırarak dünyanın insanlık dışı 

olaylara tanıklık ettiği   bu duvarları çalışmalarında simüle eder.  Bu yüzeylerde insanlık 

tarihinin görünümünü oluşturmak için oyarak, işaretleyerek ve renklendirerek geçmiş ile 

yüzleşmeyi sembolik bir şekilde kaydeder. Bu nedenle, çalışmalarda kurşun delikleriyle ve 

kanla kaplı duvarlar görünür, genellikle tek renkli koyu toprak tonlarının hâkim olduğu 

çalışmalarda alımlayıcıya derin anlamlarla umutsuzluk duygusu verirken mavi rengi ile 

gizem ve umutta hissetmesini sağlar. Gerçeği, madde ve içerik arasındaki sınırları ortadan 

kaldırarak, günlük yaşamından gelen arketipik sembolleri (haçlar, matematiksel işaretler, 

Katalan kimliğinin sembolleri, eski bir dili veya kodu düşündüren belirsiz işaretler) günlük 

anlamlarının ötesinde kullanır. Bu çalışmada, Katalan sanatçı Antoni Tàpies’in İspanya’nın 

iç savaşı ve Franco rejimi sırasında İspanya halkının yaşadığı toplumsal olayların eserleri 

üzerindeki etkilerinin çözümlenmesi amaçlanmıştır. Tàpies'in çalışmaları politik ve 

diktatörlüğe karşı sosyal olayları belirgin bir şekilde protesto ederek savaş alanlarını ve 

kaosu yansıtır.  Dünya görüşünü ve kimliğini değiştiren içinde yaşadığı ülkeyi 

sorgulamasına neden olan olayları çalışmaları aracılığı ile sanat alımlayıcısına iletir 

hesaplaşmasını sağlar. Tàpies kodları dış dünyanın gerçekleri ile açıklanabilir temsillerden 

ziyade, çoklu gerçeklik halinde sunar. Sanatçı toplumun geleneksel norm ve değerlerinin 

anlaşılmasından çok hissettirdiği kodlarla alımlayıcıya alternatifler sunar böylece dünyaya 

gerçek bir ayna tutar. Metafor olarak kullanılan duvarlar fikirlerin ve duyguların maddeye 

kazınmasına izin verir aynı zamanda geleneksel resim gibi farklı vizyondaki bakışı ve 

erişimi engeller. Duvar, iki dünya arasında iki taraflı ayna görevi görür. Duvarın arkasında 

yatan gerçekliğe dokunulamaz, ancak zamanın gerçekliğini yansıtan duvar diğer tarafın 

varlığını da hissettirir. Sanatçı, kolektif hafızada kök salmış olan somut öğeleri sezgisel 

olarak seçer ve birleştirir, onları farklı biçimlerde yeniden kullanır böylece alımlayıcıyı 

yeniden sorgulamaya davet eder.  
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ALBERTO BURRİ’NİN SACCİ SERİSİNDE MADDİ GERÇEKLİK  

 

MATERIAL REALITY IN ALBERTO BURRI’S SACCI SERIES 

 

Ayşe GÜNGÖR1 

 

İkinci Dünya Savaşı sonrası Jean Paul Sartre’ın varoluşçuluk düşüncesinin etkisiyle 

Avrupa’daki bazı sanatçılar maddelerin gerçekliğini araştırmaya yönelir. 1950’de 

sanatçıların tuvalleri giderek gerçeklikle varoluşsallığın karşılaşma alanı haline gelir. Daha 

sonra bu durum sanatçının ifadesi ve jestine öncelik veren maddi gerçekliği açığa çıkaran 

çalışmalara dönüşür. Sanatçı, sanat alımlayıcısına biçimle mesaj vermek yerine işaret ve 

jestlerle materyallerin özelliklerine odaklanır. Postmodern anlatım dilini kullanan İtalyan 

sanatçı Alberto Burri (1915–1995) çalışmalarında Maddi Gerçekçiliği malzemelerin 

biçimsel ve fiziksel özelliklerindeki gerçeği keşfetmek için kullanır. Sacci serisinde; 

dikişlerle, dokuma/dokulardaki varyasyonlarla, çuvalın doğal rengini kırmızı ve katran 

siyahını yan yana kullanarak maddi gerçekliği arttırır. Burri'nin tıbbi geçmişinden dolayı 

çalışmalarında çürüme, yırtık ve yara görülmekte ayrıca endüstriyel atıklar estetik bir 

duyarlılıkla metaforik anlatımı söz konusudur. Bu araştırma, Alberto Burri’nin Sacci 

serisindeki çalışmalarının maddi gerçeklik bağlamında çözümlenmesi amaçlanmaktadır. 

Sacchi serisinde gerçeklikle içsel ve dışsal ilişki kurma yolunun bir parçası olan -estetik- bir 

anlayış söz konusudur. Sanatçı, ressam gibi gerçeği temsil etmez, gerçek olanı kullanır. 

Figüratif temsile dayandırdığı çalışmalarında gerçekçiliği vurgulamak için günlük yaşam 

hammaddelerini diğer materyaller ile birleştirir yani malzemeleri dönüştürerek gerçek 

kullanım alanlarından uzaklaştırır. Burri, kompozisyonlarının anlamını kendi içlerinde 

gerilim ve armonilerin biçimsel etkileşimiyle bir tür duyumsal anlamlılığı somutlaştıran 

denge duygusu yoluyla elde eder. II. Dünya Savaşı sonrasında insanların hafızalardaki 

travmayı kargaşayı çağrıştıran kötü durumu, hasarı ve onarımı alımlayıcıya içerikle iletir. 

Serideki canlı beden duygusunu hissettiren çuval bezindeki delik, yırtık, dikiş, yamayı 

katartik (negatif duygularımızı boşaltma) olarak yüzeyde konumlandırır. Alımlayıcının 

derinliklerine inerek yaralarını, mutsuzluklarını, acılarını yeniden hissettirerek 

hesaplaşmasını sağlar. Çalışmalarındaki yaratılış ve yıkımın amacı gerçeği yeniden üretmek 

değil, bir gerçekliği ortaya koymaktadır.  
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AYDIN YÖRESİ TAHTACILARININ SÖZLÜ KÜLTÜR MİRASI ELÇİLERİ: 

GÜVENDERLER 

 

ORAL CULTURAL HERITAGE AMBASSADORS OF AYDIN REGIONAL 

TAHTACIS: GÜVENDERS 

 

Rıza AKYÜREK1 

 

Akdeniz bölgesinin doğusundan başlayarak Ege bölgesinin kuzeyine kadar yer alan 

coğrafyaya yayılmış, kendilerine özgü yaşam şekilleri olan Tahtacılar, yüzyıllardır Anadolu 

coğrafyasına gelenekleri ve adetleriyle zenginlik katmışlardır. Orta Asya’dan beri süregelen 

ananelerini mümkün olduğunda özüne sadık kalarak gelecek nesillere aktarmaya çalışan 

Tahtacılar, dışa kapalı toplumsal yapısıyla geleneklerindeki duru-öz-yalın yapısını muhafaza 

etmeye çalışmışlardır. Tahtacılar yurt edindikleri coğrafyalarda kendilerine özgü yaşamsal 

döngüleriyle bulundukları sosyo-kültürel çevreye kültürel zenginlik, müzikal çeşitlilik, 

sosyal farklılık ve olumlu değerler kazandırmışlardır. Geçmişten gelen müzikal mirasları 

geleneksel yapısını bozmadan biriktirip gelecek nesle aynı özgün yapısıyla aktaran, Tahtacı 

topluluklarının her tür ritüellerine (düğün, cenaze, şenlik, tören, cem, eğlence, yas vb…) 

müzikal bağlamda yön veren, katkı sunan, önderlik yapan kültürel miras taşıyıcılarına ve 

aynı zamanda Tahtacı topluluğunun müzikal bilgeleri sıfatını taşıyan kişilere Güvender 

(Sazender-Zakir-Kamber) adı verilir. Güvender, Tahtacı kültürüne ait sözlü müzikal 

miraslardan Nefes, Samah, Deyiş, Mengi vb… bilumum müzikal formları usta-çırak 

geleneği yoluyla öğrenir ve aynı şekilde ustalaştıktan sonra çırağına ustasından öğrendiği 

geleneksel haliyle hiçbir ek yapmaksızın öz yapısını koruyarak aktarmaya çalışır. 

Güvenderlik hizmeti cem töreninde müsahiplik (yol kardeşliği) aşamasında yol kardeşlerinin 

her birine, kişilerin müzikle olan bağlarına, Nefes, Samah, Deyiş bilmelerine ve müzikal 

yatkınlıklarına uygun olarak verilen  payelerden bir tanesidir. Güvenderler, yeni nefes 

yaratmamakta, Kul Himmet, Şah Hatayî, Pir Sultan, Yunus Emre gibi Halk Ozanlarının 

eserlerini icra etmektedirler. Bu yönüyle Güvenderler yeni şiirler, besteler yazan  kişiler 

değil, var olan şiirleri ve besteleri yorumlayan, aktaran kişilerdir.  

Bu araştırma, Aydın bölgesinde yaşayan Tahtacı topluluklarının müzikal yönden 

bilgeleri varsayılan, Güvenderlik görevini yerine getiren kişilerin Güvenderlik hizmeti 

başlangıcından ustalık mertebesine kadarki süreci ele almaktadır. Araştırma verileri alan 

araştırması, gözlem ve yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla elde edilmiştir. Araştırma 

Aydın il sınırları içerisinde yer alan Tahtacı topluluklarının yaşadığı Alamut, Dutluoluk, 

Yeniköy ve Yılmazköy ile sınırlandırılmıştır. 
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ARGUVAN YÖRESİNDE MAKAM KAVRAMI VE ÇOKLU İŞLEVLERİ 

 

THE CONCEPT OF "MAKAM" AND ITS MULTIPLE FUNCTIONS IN 

ARGUVAN REGION 

 

Mustafa DAĞDEVİREN1 

 
Müzik, kültürün somut olmayan önemli bir bileşenidir. Kültürün oluşmasında, gelişmesinde 

ve gelecek kuşaklara aktarımında önemli bir fenomendir. Bunun sonucu olarak da müziğin kültürel 

bir coğrafyası ve bağlamı ortaya çıkar (Dağdeviren 2021, s. 59). Bu coğrafyaların önemli 

duraklarından birisi olan Arguvan, Türk müzik kültürü içerisinde kendisine ait bir üslup geliştirerek 

özellikle “Arguvan Ağzı” ve “Dede Makamı” gibi formlarla literatüre girmiştir. Bu kavramlar aynı 

zamanda Unesco Somut Olmayan Kültürel Miras listesine de kabul edilmiş müzik kültürü 

ürünleridir. 

Arguvan’daki bu müzik kültürünün ürünleri, birçok toplulukta olduğu gibi içerisinde yerel 

öğeler barındırmaktadır. Bu yerel öğelerden bir tanesi de “makam” kavramıdır. Genel anlamı 

itibariyle makam, “mevki, kat, yer” ve “Türk Müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş 

biçimi” (TDK 2011, s. 1610) olarak tanımlanmaktadır. Makam kavramı Tanrıkorur tarafından, “Belli 

giriş gelişme ve bitiş kurallarına göre kullanılan müzik dizeleri” olarak tanımlamaktadır” (2009, s. 

132).  Yerel anlamı olarak Arguvan’da sözü edilen “Makam” kavramı; yukarıda belirtilen anlamlarda 

olmayan, teorik olarak Türk müziğindeki anlamını tam olarak karşılamayan ve müziğin işlevsel 

konumunu ve fonksiyonlarını tanımlamak için kullanılan terimdir.  

Ülkemizde özellikle âşıklık geleneği içerisinde makam kavramı, geleneksel Türk 

müziğindeki anlamının dışında ezgi kalıplarını ifade etmek için sıkça kullanılmaktadır. Âşıklık 

geleneği içerisinde kullanılan makam kavramı, Arguvan da kullanılan makam kavramlarından 

sadece bir tanesini işaret etmektedir. Bununla birlikte Arguvan’da makam kavramı Arguvan halk 

müziği verilerinin fonksiyonunun belirlenmesinde (inanç içi ve inanç dışı), yöresel üslubun 

belirlenmesinde, ritüel içi üsluplarda ve eserlerin sahibinin ezgisel, ritmik ve çalım tekniklerinin 

ifadelendirilmesinde kullanılan bir kavram olarak karşımıza çıkar. 

Etnomüzikoloji disiplini içerisinde desenlenen bu çalışmada, yine disiplinin araştırma 

yöntemlerinden alan araştırması gerçekleştirilerek, Arguvan müzik kültürü içerisinde kullanılan 

“Dışarı makamı”, “İçeri makamı”, “Dede makamı” “Geviş makamı”, “Sür makamı” “Emirler 

makamı” “Hoş Dersim makamı” vb. gibi makam kavramlarının çoklu işlevsel yapıları kültürel olarak 

ele alınmıştır. Bu kavramlarla ilgili hem teorik çerçeve oluşturulmuş, hem de notalarla örnekleri 

verilerek, makam kavramının yöre halkı tarafından kullanılan yöresel kullanımı açığa çıkartılmaya 

çalışılmıştır. 
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SOSYOLOJİK EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ BAĞLAMINDA NEF’Î VE ESERLERİ* 

 

NEF’Î AND HIS WORKS IN THE CONTEXT OF SOCIOLOGICAL LITERARY 

CRITICISM 

 

Nilüfer TANÇ1 

Jülide ERKEN2 

 

Sosyal hayat ile doğrudan ilişki içerisinde olan edebiyat çoğu zaman içinde teşekkül 

ettiği çevrenin, zamanın; çeşitli edebî akımların ve estetik görüşlerin; siyasî, kültürel ve 

ekonomik olayların etkisi altında kalmıştır. Bir döneme hâkim olan toplumsal yapı 

edebiyatçıların sadece düşüncelerine, hayal dünyalarına, seçtikleri kelimelere, kurdukları 

cümlelere etki etmekle sınırlı kalmamış, kişiliklerine ve ruh dünyalarına tesir ederek onları 

şekillendirmiştir. Bu doğrultuda hem edebî eserleri hem de yazarlarını anlayabilme ve izah 

edebilmenin tarih ve sosyoloji bilimleriyle disiplinlerarası çalışmalar yürütmeyi gerekli 

kıldığı ortaya çıkmıştır. 

Edebiyat inceleme yöntemleri arasında yer alan ve edebî metinlere yönelik bir kazı 

çalışması olarak görülen sosyolojik eleştiri, eserin ait olduğu çevreye göre okunması 

yaklaşımını öne çıkarmıştır. Bir şairin hayatı, ait olduğu toplum ve bu toplumun şaire sosyal, 

siyasî, ekonomik ve kültürel yönden etkileri; şairin eserini hangi şartlarda yazdığı, nelerden 

bahsettiği, eleştirileri ve bu eleştirileri yönelttiği kişi, kurum ya da kuruluşlar gibi daha pek 

çok konu sosyolojik edebiyat eleştirisi bağlamında incelenmesi gereken konulardır.  

XVII. yüzyıl şairi Nef’î, hem yaşadığı dönemde hem de sonraki yüzyıllarda şair-hâmî 

ilişkisi açısından önemli bir tür olan kasidede üstat olarak kabul edilmiş, medhiye, fahriye 

ve hicviyeleri ile öne çıkmıştır. Şahsî üslubuyla bir ekol olan şair, mizacının da etkisiyle 

şiirlerinde orta bir yol tutmamış, övgü ve yergileriyle daima dikkat çekmiştir. Yaşadığı süre 

boyunca dört padişahın saltanatına tanıklık eden Nef’î, en büyük itibarı IV. Murat devrinde 

gördüyse de kimi zaman hak ettiği değere kavuşamadığını düşünmüş, devlet büyükleri ve 

şairler başta olmak üzere pek çok kişiyle husumet yaşamıştır. Bu sebeple görevinden 

alınmış, padişah tarafından azledilmiş ve birtakım zorluklarla baş etmek zorunda kalmıştır. 

Çocukluk döneminde babası tarafından terk edilmesiyle başlayan maddî ve manevî 

sıkıntılar, yaşadığı devrin istikrarsız bir döneme denk gelmesi ve şahsî sebepler yüzünden 

başkalarıyla girdiği münakaşalar Nef’î’nin hem kişiliğine hem de eserlerine etki etmiştir. Bu 

çalışmada, Nef’î ve eserleri sosyolojik edebiyat eleştirisi yöntemiyle incelenecek; şair-eser-

dönemin alımlayıcıları-toplum ilişkisi ortaya konulacaktır.   
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ZEVKLER VE RENKLER TARTIŞILIR MI? KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA 

ÇİRKİNİN ESTETİĞİ -NÂBÎ VE SÜRÛRÎ (HEVÂYÎ) ÖRNEĞİ-* 

 

ARE TASTES AND COLOURS INDISPUTABLE? AESTHETICS OF UGLY IN 

CLASSICAL TURKISH LITERATURE -NÂBÎ AND SÜRÛRÎ (HEVÂYÎ) 

SAMPLE- 

 

Nilüfer TANÇ1 

Süleyman YİĞİT2 

 

Estetik bilimi, sadece güzeli değil, güzelle çeşitli açılardan ilişkisi bulunan iyi, yüce, 

zarif, naif, latif gibi kavramları da incelemektedir. Bu bağlamda duyumsamayla ilgili olumlu 

(pozitif) kabul edilen değerlerin zıddı olan çirkin, kötü, aşağı/bayağı, kaba; hatta iğrenç, 

korkunç, tiksindirici gibi değerler de estetiğin alanına girer. Güzellik anlayışı dönemden 

döneme, kültürden kültüre değişiklik göstermekte, her dönemde benimsenen güzellik 

anlayışı sanat eserleri üzerinden takip edilip sınırları çizilebilmekte iken çirkinlik genellikle 

tanımlanmaz, sınırlarının güzelliğin bittiği yerde başladığı kabul edilir. Bu açıdan 

bakıldığında sınırları belli güzele karşılık, sınırsız bir çirkinden söz edilebilir.  

Gündelik dilde “zevkler ve renkler tartışılmaz” şeklinde ifade edilen yargıya göre 

değer, doğada bulunmayan, var oluşu insana bağlı olan bir kavramdır. Bir esere “güzel” 

değerini verecek olan yargıyı estetik özne olan alımlayıcı belirler. Dönemin zihniyetine göre 

“çirkin”, “eksik” ya da “kusurlu” olarak kabul edilen şeyler de sanatın malzemesi olabilir. 

Sanatçının bu malzemeye estetik bir boyut kazandırmasıyla “çirkin” de güzel kadar ilgi 

çekici bir estetik nesne hâline gelebilir. Klasik Türk edebiyatında tasavvufi anlayışın 

etkisiyle “mutlak güzellik” kavramı çerçevesinde oluşmuş ve mazmun sistemi ile sınırları 

belirlenmiş bir güzel anlayışı vardır. İyilik, hoşluk gibi değerleri de içine alan bu anlayışta 

bir şeyin güzelliği veya çirkinliği “tamlık ve noksanlık, tab’a uygunluk veya aykırılık” 

ölçütlerine göre değerlendirilir. Dîvân şairleri çeşitli manzum ve mensur eserlerde sadece 

güzele yer vermemişler; “acâ’ib ve garâ’ib” başlıkları altında canavar, cin, peri gibi “öteki” 

varlıkları, olağanüstü olayları da ustaca işleyerek güzellik ve güzelle ilgili olan kadar ilgi 

çekici bir şekilde sunmuşlardır. Dîvânlar, nefret edilen; karşıt/kötü/istenmeyen bir tip olan 

“rakîb”in çirkinliğini ironik ve metaforik bir dille anlatan son derece estetik bir biçimde 

yapılmış tasvirlerle doludur. Kimi zaman da şairler grotesk bedenleri, ya da beden 

kusurlarını şiir malzemesi yapmışlar, kekeme diliyle şiirler kaleme almışlardır. Nâbî (1642-

1712) ve mizahi şiirlerinde Hevâyî Mahlasını Kullanan Sürûrî (ö. 1814) de “cücelik, 

kamburluk ve bodurluk” gibi kusurları konu alan manzumeler yazan şairlerdendir. Nâbî, bir 

cücenin ağzından kaleme aldığı şiirinde devrin padişahı Sultan Ahmed Han’ı överken 

bedensel bir kusuru fırsata dönüştürmüş ve yücelik değerini mizahi/ironik bir dille 

anlatmıştır. Sürûrî (Hevâyî) ise bir bodurun kendisiyle alay eden bir kamburu güreşte 

yenerek intikamını almasını tahkiyevî bir üslupla anlatarak adeta kelimelerle resmetmiştir. 

Bu çalışmada bir tersten okuma yapılarak, sınırları belirlenmiş hatta “mutlak” bir 

güzellik anlayışına sahip olan klasik Türk edebiyatında çirkinin yeri nedir? Daima güzelin 

peşinde olan bu edebiyat geleneğinde “ahenksiz” ve “kusurlu” olması sebebiyle çirkin olarak 

kabul edilebilecek kekeme ya da çocuk dilinden şiirler; cücelik, kamburluk ve bodurluk gibi 
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kusurları konu alan manzumeler neden yazılmıştır? Alımlayıcıların bu gibi eserlere ilgisi ve 

aldıkları estetik haz nasıl yorumlanabilir ve sanatçı bunu nasıl başarmıştır? gibi sorulara 

cevaplar aranmıştır. Şairlerin “güzel”e ulaşmaya çalışırken zıt unsurları kullanmada ve 

eksik, kusurlu ve farklı olana duyulan merak ve ilgiyi cezbetmede gösterdikleri başarı ortaya 

konulmuştur. 
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YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU’NUN HİKÂYELERİNDE 

KARAKTERİZASYON* 

 

CHARACTERIZATION IN THE STORIES OF YAKUP KADRI 

KARAOSMANOĞLU 

 

Oktay YİVLİ1 

Özer ŞEN2 

 
Roman ve hikâyede, ön planda kişi meselesi bulunmaktadır. Olay, zaman ve mekân kişilerin 

etrafında çizilen resmin diğer taraflarını dolduran unsurlardır. Bu açıdan bakıldığında merkezde 

kişiler yani karakterler yer almaktadır. Karakterin oluşumu ve sunumunda karakterleştirme, yapısal 

bir tipoloji ortaya koymaktadır. Karakterin ne olduğu sorununa cevap aramak yerine “metinde 

karakter nasıl inşa ediliyor?” sorusunun cevabını bulmak karakterleştirmenin asıl sorunudur. Bu 

sebeple de karakter inşasında okuyucunun da rolü oldukça önemlidir. Çünkü okuyucu alımlama 

bağlamında karakteri gerçek insanla bağdaştırarak yeniden oluşturabilmektedir. Ancak bu konuda 

yazarın inisiyatifi okuyucuya çeşitli olanaklar sağlamaktadır. Karakterleştirmede iki önemli yapı 

bulunmaktadır: birincisi anlatıcı tarafından karakterin özelliklerinin sunumu, ikincisi başka karakter 

tarafından karakterin özelliklerinin sunumu. Karakterleştirmede yöntem olarak iki yolun mevcut 

olduğu konusunda çoğu araştırmacıların birleştiği görülmektedir. Bunlar: açıklama yöntemi ve 

dramatik yöntemdir. Açıklama yöntemi, karakter ile ilgili bilgilerin anlatıcı tarafından verilmesi iken 

dramatik yöntem, karakterin sunumunun kendi kendini içerir. Açıklama yönteminde, 

karakterleştirme, bir anlatıcı tarafından ya da başka karakter tarafından gerçekleştirilmektedir. Ancak 

hikâyede tek tip bir karakterleştirmenin yapılması zorunluluğu yoktur. Bu konuda yazar kendi 

inisiyatifi çerçevesinde her iki yöntemi birlikte kullanabilir.  

Geleneksel roman ve hikâyelerin çoğunda karakterleştirmenin açıklama yöntemi ile 

yapıldığı görülmektedir. Modern hikâye ve romanda ise giderek dramatize edilerek karakterleşen 

figürler söz konusudur. 

Bu bağlamda dönemine bir sosyolog edasıyla yaklaşan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 

karakterlerinin yapısını dönemine uygun şekilde oluşturmuştur. Romanları ve hikâyelerinde 

karakterlerinin oluşumuna önem veren yazar, onların doğal ve ihtiyaca cevap verir nitelikte olmasına 

özen göstermiştir. Toplamda 58 adet hikâyesi olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun, dönemsel 

dönüşümlerinde karakterleştirmenin gücünden oldukça faydalandığı görülmektedir.  Hikâyelerinde 

Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve arkasından çıkan Kurtuluş Savaşlarında Türk toplumunun 

yaşamış olduğu dönüşümü karakterleri üzerinden belirli bir sistemle aktarmıştır. Balkan Savaşları’nı 

Hikâyeler adlı eserinde, Birinci Dünya Savaşı’nı ve Kurtuluş Savaşı’nı Bir Serencam ve Millî Savaş 

Hikâyeleri adı altında topladığı eserlerinde yer vermiştir.  

Bu bağlamda Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun hikâyeleri karakter analizine tabi tutulacak, 

Pfister’ın ortaya koymuş olduğu ve Manfred Jahn’ın anlatıbilimsel yapıya göre dönüştürdüğü 

karakterleştirme şeması esas alınacak olup yapısal çözümleme çıkarılacaktır. Bu sayede Yakup Kadri 

Karaosmanoğlu hikâyelerinin karakterleştirme şeması gözler önüne serilecektir. 
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ÜLKÜ DERGİSİ KAPAK RESİMLERİ VE DÖNEMİN SOSYOEKONOMİSİ 

 

COVER PICTURES OF ULKU MAGAZINE AND SOCIOECONOMICS OF THE 

PERIOD 

 

Ahmet Musa KOÇ 

M. Emirhan ONHAN 

 

Cumhuriyet’in kuruluşunu izleyen yıllarda hükümet politikalarında halkçı ilkeler 

doğrultusunda, iç işlerinden ekonomiye, eğitim ve kültüre kadar bütün alanlarda 

kurumlaşmayı olanaklı kılacak bütün imkânların seferber edildiği görülmektedir. Rejimin 

yerleşmesi için atılan adımlardan biri olan Halkevleri’nin bünyesinde, “halk terbiyesini” 

mümkün kılacak kırka yakın yayın organlarından biri de Ülkü dergisidir. Halkevlerinin 

kuruluşundan bir yıl sonra yayın hayatına başlayan Ülkü Dergisi 1950 yılına kadar 

yayımlanmaya devam etmiştir. Ülkü Dergisi 1933 yılının Şubat ayından, 1950 yılının 

Ağustos ayına kadar üç ayrı seri halinde 17 yıl yayınlanmıştır. Birinci seri 33-41 ve üçüncü 

seri de 47-50 yılları arasında çıkmıştır.  

Bu çalışmada da Halkevlerinin resmi yayın organı olan Ülkü Dergisi’nin kapak 

resimleri üzerinden dönemin sosyoekonomik vaziyeti ile sanatta yerellik arayışlarının 

ilişkisi incelenmiştir. Ülkü Dergisinden seçilmiş kapak resimleri ile toplumsal-sınıfsal yapı, 

ekonomi politikaları, köy politikaları, planlamalar ve genel konjonktür birlikte analize tabi 

tutulup incelenmiştir. Ayrıca çalışmada köy ve köylülük üzerine erken dönem cumhuriyet 

politikaları ve dönemin sosyoekonomik yapısı göz önünde tutularak dönemin sanat anlayışı 

üzerindeki etkisi ele alınmıştır. Çalışmada görülmüştür ki Dergi’de halk edebiyatından 

folklorik öğelere kadar farklı içerikte araştırma ve denemeleri içermektedir. Yüzün üzerinde 

sayının kapakları mürekkep, füzen, baskı, gibi farklı teknikler kullanılarak 

resimlendirilmiştir. Resimli kapakların çok azı dışında tamamı köy temalı resimlerden 

oluşmaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarında da nüfusun %80’lik oranı kırsalda yaşamaktadır. 

Bu sebeple köy ve köylü kalkınması önde gelen meselelerden olmuştur. Benzer şekilde 

kültür-sanat devletin çok önemsediği alan olmuştur. Yeni değerleri ve erken dönem 

inkılâplarını halka benimsetmek aynı zamanda sanatçıları da halka yönelterek topyekûn 

ulusal değerlere bağlı sınıfsız kaynaşmış bir toplum oluşturulması hedeflenmiştir. 

Cumhuriyetin kültür-sanat ve köye yönelik politikalarının yönünü de ekonomik nedenlerin 

belirlediği görülmektedir. Ancak köy ve köycülük politikasının bir kültür devrimi olarak 

ekonomik sıkıntılarla birlikte olacak şekilde halktan tepki gördüğü tespit edilmiştir. Nitekim 

1946 sonrası ekonomik ve sosyal değişimin ülkenin inkılaplar aleyhine olacak şekilde siyasi 

ve kültürel değişimine de yön verdiği görülmüştür. 
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AHMET HAŞİM’İN ŞİİRİNDE POETİK DÜŞLEMENİN İZİNİ SÜRMEK 

 

FOLLOWING THE TRACES OF POETIC REVERIE IN 

AHMET HAŞİM’S POETRY 

 

Hazel Melek AKDİK 

 

Bu çalışmada, Türk edebiyatında modern şiirin kurucu isimlerinden Ahmet Haşim’in 

şiirlerinde tekrar eden imajlar ve imgeleme biçimleri, Gaston Bachelard’ın Düşlemenin 

Poetikası kitabında öne sürdüğü poetik hülya kavramı ekseninde değerlendirilmektedir. 

Haşim’in şiirlerinde anne figürü, çocukluk, hayal kurma ve hatırlama izlekleri poetik 

düşlemenin temel motifleri olarak işlenir. Bachelard, edebî yaratımı bir tür düş kurma edimi 

olarak tanımlar. Eser de bu yaratım çerçevesinde poetik hülya olarak anlam kazanmaktadır. 

Düşlemeyi poetik bir eylem olarak ele alan Bachelard, öncelikle düş ile düşleme ya da rüya 

ile hülya kavramları arasındaki ayrıma odaklanır. Rüya kavramı, daha çok psikolojinin 

alanına girer ve bilinçdışının prensipleri üzerinden değerlendirilir. Buna karşılık, bilinç 

açıkken kurulan düşler de tıpkı rüyalar gibi pek çok bakımdan incelenmeyi hak ederler. 

Bachelard’a göre, sanatçı öncelikle bir düş kurandır ve edebî yapıt da bu düşün yazıya 

aktarılmış hâlidir. Düşler, edebî yaratım sürecinin başlangıcı sayılır. Şair veya yazar, her 

şeyden önce bir sözcükler düşleyen kişidir. Edebî eserin ana malzemesinin dil olmasına 

paralel şekilde düşler de dil ve sözcüklerle kurulur. Yani aslında düşlemek de dille ve 

sözcüklerle yapılan bir eylemdir. Sanatçı, anadilinin sahip olduğu anlam derinliğini 

kullanarak birtakım imajlar yaratır, farklı anlatımlar ortaya koyar. Bachelard, görüşlerini 

temellendirmek için C. G. Jung’dan ödünç aldığı iki önemli kavrama başvurur: Anima ve 

animus. Jung, erkek ya da kadın her insanda bir ikilik bulunduğunu belirterek, bu ikiliğin 

eril yüzüne animus dişil yüzüne de anima adını vermiştir. Düş, erildir ve animusa gönderme 

yapar. Düşleme eyleminin kendisi ise dişildir ve animadır. Yani düş kurma eylemi animanın 

kendini göstermesidir. Dişilliği temsil eden anima, arketipsel anlamları içerir ve mitoslara, 

efsanelere ve en eski anlatılara dayanır. Bu noktada Haşim’in şiirinde bellek ve çocuklukla 

ilgili temaların öne çıkması da tesadüf değildir. Nitekim hatırlamak ve düşlemek 

eylemlerinin iç içeliğine paralel biçimde bellek ve hayaller de birbirine karışmaktadır. 

Çalışma kapsamında Haşim’in Piyâle ve Göl Saatleri’nde yer alan şiirlerinde anne, çocukluk 

ve bellek üzerinden kurulan imajların anima ve animusla bağlantısına açıklık getirilmekte, 

böylece poetik hülyanın Haşim’in poetikasını anlamlandırmada anahtar kavramlardan biri 

olabileceği ortaya konulmaktadır. 
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DIŞARDAN OSMANLI’YA COĞRAFİ BİLGİ AKTARIMINDA 

SEFÂRETNÂMELER: YİRMİSEKİZ ÇELEBİ MEHMET PARİS 

SEFÂRETNÂMESİ 

 

TRANSFERING TO GEOGRAPHICAL KNOWLEDGE FROM ABROAD TO THE 

OTTOMAN WITH SEFÂRETNÂME’S: THE YİRMİSEKİZ ÇELEBİ MEHMED’s 

SEFÂRETNÂME OF PARIS 

 

Nazan KARAKAŞ-ÖZÜR1 

 

Osmanlı coğrafyacılığının öncelikle İslam kültür dairesi içinde yerleşik geleneklerin 

çerçevesinde mevcut bilgi aktarımı ile oluştuğu belirtilir. Bu bilginin dünyadaki gelişmeler 

paralelinde yenilenmesi ve geliştirilmesi nasıl olmuştur? Bu soruyu cevaplamak Osmanlı 

coğrafya literatürünün tümüyle incelenmesi sonucunda verilebilecektir. Bu literatürde 

toplam 1640 adet eser listelenmiştir. Eser sayısı yüzyıllar arasında dağıtıldığında XVI. 

yüzyılda %6, XVII. yüzyılda %4, XVIII. yüzyılda %8 XIX. yüzyılda %33 ve XX. yüzyılda 

%45 olarak belirlenmiştir. Bu oransal dağılımda geri kalan %10’luk eserin dönemi 

belirlenememiştir. Buna göre en fazla eser üretiminin XX. yüzyılda olduğu açıktır. 

Görüldüğü üzere eser sayısı zaman içinde artmıştır. Bu genel duruma biraz daha yakından 

bakıldığında eser özelinde incelemeler yapıldığında başka birçok yeni bulguya ulaşılması 

mümkündür. Bu çalışmada, söz konusu listede yer alan ve aynı zamanda Osmanlı 

coğrafyacılığı için önemli görülen Yirmisekiz Mehmed Çelebi’nin iki eseri incelenmiştir 

(İhsanoğlu ve Şeşen, 2000, ss. 128-132). Bunlardan biri İcmal-i Ahval-i Avrupa adlı risale 

diğeri Paris Sefâretnâmesi’dir. Bu iki eser benzer amaçlara hizmet etmek gayesiyle 

yazıldığından, birbiriyle bağlantılı görülmüştür. Bu bağlamda eser içerikleri betimsel içerik 

analizine tabi tutularak coğrafyaya dair olabilecek ifadeler belirlenmiş önce şekilsel bir 

analiz yapılmış sonra belirlenen içerikler Osmanlı coğrafyacılığına dışardan bilgi aktarımı 

bağlamında değerlendirilmiştir. Osmanlı devleti dış dünya ile çeşitli şekillerde iletişim 

kurmuştur. Bunlar sınırlarda bulunan ve Osmanlı hâkimiyetini kabul eden devletler, 

tüccarlar, seyyahlar, esirler, telif/tercüme coğrafya kitapları, haritalar, elçiler ve daimî 

elçiliklerdir. Görüldüğü üzere sefaretnameler, Osmanlı’nın dış dünya ile iletişim kurmak ve 

bilgi edinmede kullandığı kaynaklardan birisidir (İpşirli, 1995, s. 19; Korkut, 2003a, s. 492; 

Pedani, 2015, s. 138). Bir ülke tarafından başka ülkelere gönderilen elçilere sefir ya da elçi, 

bu elçilerin hazırladıkları raporlara da sefaretname adı verilmektedir (Bozkurt, 2009, s. 288). 

Bu uygulamanın devletler tarihinde yeri oldukça eskidir. Osmanlılarda daimî elçi 

gönderiminin geç denebilecek bir vakitte olması ve ondan önceki dönemlerde dış ilişkilerde 

sadece bazı durumlarda elçi gönderilmesi sayıca bu belgelerin az olmasına neden olmuştur. 

Öte yandan araştırmacılar bu belgeleri Osmanlı diplomasi tarihi bakımından değerli 

görmüşlerdir (Afyoncu, 1990; Beydilli, 2009; Bozkurt, 2009; Unat, 1992). Aynı zamanda 

Osmanlı modernleşmesi konusunda etkili bir işleve sahip oldukları da belirtilmiştir (Altuniş-

Gürsoy, 2006; Polatçı, 2011; Yalçınkaya, 1996). Sefaretnameler sayesinde Osmanlı’da 

XVIII ve XIX. yüzyıl reformlarının arka planı hazırlanmıştır (Korkut, 2003a, s. 13; Şahin, 

2007, s. 65; Yalçınkaya, 1996). Örneğin İbrahim Müteferrika’nın Lehistan gözlemleri ve 

anlatımları ile Yalova kâğıt fabrikasının ustalarını Lehistan’dan getirmiş olması bu 

bağlamda değerlendirilebilir (Afyoncu-Önal, 2016, s. 116). Sefaretnamelerin genel 

özelliklerine bakıldığında, bir yazı formu olarak rapor, gezi yazısı, günlük ve anı yazısı gibi 

 
1 Doç. Dr., Çankırı Karatekin Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, nazanozur@karatekin.edu.tr 

142



türler ile benzeştiği görülmüştür (Beydilli, 2009, s. 289). Osmanlıda sefaretnamelerin 

bilgilendirici niteliği ve önemi hem tarihçiler hem de edebiyatçılar tarafından çeşitli 

şekillerde değerlendirilmiştir (Afyoncu, 1990; Beydilli 2009; Korkut, 2003b; Unat, 1992; 

Şahin, 2007; Yalçınkaya, 1996). Hem tarih hem edebiyat hem de mekân ve insan 

faaliyetlerine dair bilgi verdiğinden coğrafya tarihi bakımından sefaretname incelemelerinin 

arttırılması gereklidir. 
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TIBB-I CEDÎD VE NİZÂM-İ CEDÎD ARASINDA BİR BENZERLİK 

KURULABİLİR Mİ? 

 

CAN A COMPARISON BE DRAWN BETWEEN TIBB-I CEDÎD AND NİZÂM-İ 

CEDÎD? 

 

Tarık Tuna GÖZÜTOK1 
 

Antik Yunan’dan neşet eden ve Hekimlerin Prensi İbn Sînâ’nın eşsiz katkıları sayesinde 

etkisini asırlar boyunca koruyan Hıltlar Nazariyesine (Humoral Patoloji Kuramına) göre hastalık ve 

sağlık, Ahlât-ı Erbaa olarak anılan kan, balgam, sarı safra ve kara safra gibi vücutta bulunan sıvıların 

fazlalığı ve azlığı üzerinden açıklanmıştır (İbn-i Sînâ, 2009, ss. 23-34). Sıvıların dengesi üzerinden 

temellendirilen bu kuram Osmanlı hekimlerinin tıp anlayışına şekil veren temel kaynakların başında 

yer almıştır. XVII. yüzyılda Sâlih bin Nasrullah, Tıbb-ı Cedîd (Yeni Tıp) ve Tıbb-ı Cedîd-i Kimyevî 

gibi kavramlarla iatrokimya akımını Osmanlı hekimlerine tanıtmıştır. Tıbb-ı Cedîd her ne kadar 

Ömer Şifâî, Ali Münşî ve Abbâs Vesîm Efendi gibi hekimlerin eserlerinde kendisine yer edinmiş 

olsa da Hıltlar Nazariyesi XIX. yy. ortalarına kadar tam olarak terk edilememiştir. Ancak burada 

dikkate değer olan husus Osmanlı hekimlerinin bir kısmının mevcut tıp kuramının yerine yeni bir 

alternatifi kabul etmiş olmaları gösterilebilir. 

Osmanlı’nın klasik dönemindeki devlet felsefesinin temelinde Nizâm-i Alem 

düşüncesi/ideali yer almıştır. Söz konusu düşünce de Ahlât-ı Erbaa gibi doğrudan Anâsır-ı Erbaa 

(dört unsur) ile ilişkili olan Erkân-ı Erbaa üzerinden şekillenmiştir. Nizâm-i Alem mefkuresine 

ulaşmak ise Erkân-ı Erbaa’yı oluşturan ulemâ, asker, esnaf ve reâyâ arasındaki dengeye bağlı olarak 

açıklanmıştır (Kınalızâde Ali Çelebi, 2007, s. 479). Bahsi geçen bu dört sınıf arasındaki uyum ve 

denge de Kutadgu Bilig’den beri korunmuş olan Dâire-i Adliyye (Adalet Dairesi) ile şekillenmiştir. 

Kınalızâde Ali Efendi’nin Ahlâk-ı Alâi adlı eserinde rastlayabileceğimiz Dâire-i Adliyye’yi konu 

edinen siyasetnameler, Osmanlı Devleti’nin birçok alanda güç kaybetmeye başladığı, XVII. yüzyıl 

sonrasında artış göstermiştir. Gelibolulu Mustafâ Alî’nin Nasîhatu’s-Selâtîn, Hasan Kâfî 

Akhisârî’nin Usûlü’l-hikem fî Nizâmi’l-‘âlem, Koçi Bey’in Koçi Bey Risâlesi ve çok yönlü bir âlim 

olan Kâtip Çelebi’nin Düstûr el-‘Amel li-Islâh el-Halel adlı eserleri meşhur siyasetnameler olarak 

gösterilebilir. Bahsi geçen bu eserlerde Osmanlı’daki devlet meselelerine ilişkin problemlere Adalet 

Dairesi içinde çözüm aranmıştır. Ancak XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin yeni ordusuna da ismini 

veren Nizâm-i Cedîd gündeme gelmiş ve kadîm anlayış yerini yenisine bırakmaya başlamıştır. 

Osmanlı Devleti’nin tıp ve devlet anlayışlarının kaynağında yer alan kadîm felsefenin 

zamanla yerini alan yeni yaklaşımlar, cedîd kelimesiyle karşılanmıştır. Bu çalışmada söz konusu 

kavramsal ortaklığın art alanının Osmanlı’nın modernleşme gayretlerine katkıları genel hatlarıyla ele 

alınacaktır. 
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II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ EĞİTİMCİSİ SELİM SIRRI TARCAN’IN 

KARAKTER EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ 

 

OPINIONS OF II. CONSTITUTIONAL MONARCHY PERIOD’S EDUCATOR 

SELIM SIRRI TARCAN ABOUT CHARACTER EDUCATION  

 

Yahya AKYOL 

Baykal BİÇER 

 
II. Meşrutiyet Dönemi, Türk eğitim tarihinin en önemli dönemlerinden birisidir. Bu dönemde 

devletin durumunun kötüleşmesi devleti yönetenleri ve eğitimcileri bir arayışa sevk etmiştir. Bu 

arayışlar daha önce eğitim alanında tartışma konusu haline getirilmemiş pek çok konunun 

tartışılmasını sağlamıştır. Kızların eğitimi, öğretmen yetiştirme yöntemleri, medrese eğitiminin 

durumu gibi bazı önemli konular tartışmaya açılmıştır. Aynı zamanda basın hayatının canlanmasıyla 

eğitim dergilerinin sayısında gözle görülür bir artış olmuştur. Eğitime dair birçok konunun tartışıldığı 

bu dergilerde değinilen önemli konulardan biri de karakter eğitimi olmuştur. Bu dergilerde 

yayımlanan edebi eserlerde çocukların karakter gelişimlerine destek olacak şekilde kurgulandıkları 

görülmektedir (Gurbetoğlu, 2007). Bu dönemde eğitim dergilerinde karakter eğitimi konusuna 

değinen eğitimcilerden biri de Selim Sırrı Tarcan’dır. Özellikle beden eğitimi konusunda yaptığı 

çalışmalar ile spor tarihimizde önemli bir yer edinen Tarcan’ın bu dergilerdeki yazılarına 

bakıldığında karakter eğitimi konusuna da değindiği görülmektedir. 

Selim Sırrı Tarcan, 1874 yılında Yenişehir'de doğmuştur. Lise eğitimini Galatasaray 

Sultanisinde, üniversite eğitimini ise Mühendishane-i Bahri Hümayun'da tamamlamıştır (Gencay, 

Acet ve Kılınç, 2002). Selim Sırrı Tarcan, Maarif Nezareti tarafından İsveç'e spor eğitimi almak için 

gönderilmiştir. İsveç'e gidince bir Osmanlı vatandaşının bakış açısıyla İsveç'teki yaşamı, eğitim ve 

kültür faaliyetleri, spor ve sağlık sistemi konusunda incelemelerde bulunmuş ve bu incelemelerini 

Kutup Muhasebeleri adlı kitabında toplamıştır (Ahmetoğlu, 2011). Burada eğitim aldığı dönemde 

sporun bir bilim dalı olduğunu fark etmiştir. Ülkeye dönünce eğitimle meşgul olan kişilerin bu 

durumu fark etmesi için çeşitli etkinlikler yapmıştır (Günay, 2013). 

1908 yılında kurulan Osmanlı Milli Olimpiyat Cemiyeti’ne genel sekreter olmuştur. 1909 

yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Berlin'de yapılan toplantısına Osmanlı Milli Olimpiyat 

Cemiyeti'nin ilk resmi temsilcisi olarak katılmıştır (Cankalp, 2005). Tarcan, 1911 yılında spor 

konusunda halkı bilinçlendirmeye çalışan Terbiye ve Oyun dergisini çıkarmıştır (Aydın, 2009). 1925 

yılında Prag Spor Pedagoji Kongresi’ne katılmıştır. Bu kongreden sonra Türk halkını çağdaş ve 

bilinçli bir toplum haline getirmek için beden eğitimi ve sporun benimsetilmesinin gerekliliğini 

belirten yazılar yazmıştır (Sarıkaya, 2008). Bu yazıları yazmasının bir diğer nedeni de Cumhuriyet’in 

bu ilk yıllarında sporun toplumda birlik oluşturma şuurunu destekleyebileceği düşüncesi 

yöneticilerde hâkim oluşudur (Kılıç, 2013). Yaşamının son dönemlerinde Beden Terbiyesi 

Başmüfettişliği ve milletvekilliği yapan Selim Sırrı, 2 Mart 1957 yılında hayatını kaybetmiştir 

(Ahmetoğlu, 2011).  

II. Meşrutiyet Dönemi eğitimcisi Selim Sırrı Tarcan’ın karakter eğitimi konusundaki 

görüşlerini tespit etmeyi amaçlayan bu araştırma tarama modelindedir. Bu nedenle Tarcan’ın 

karakter eğitimi konusundaki görüşlerini tespit edebilmek için onun eğitim dergilerinde yazdığı 

makaleler incelenmiştir. Yapılan bu çalışmada ise tarihi bir döneme tanıklık etmiş bir eğitimcinin 

karakter eğitimi hakkındaki görüşleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla verilerin 

toplanmasında belgesel kaynak tarama metodunun kullanılması uygun görülmüştür. 

Yapılan bu çalışmanın sonuçlarına göre Selim Sırrı Tarcan, beden eğitiminin çocuğun 

karakteri üzerinde olumlu bir etkisinin olduğunu özellikle çalışkanlık duygusunun bu konu ile ilişkili 
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olduğunu belirtmiştir (Tarcan, 1927a, s. 17). Bu nedenle karakter eğitimi konusunda en fazla 

değindiği temanın çalışkanlık olduğu tespit edilmiştir. Bu konu üzerinde hassasiyetle durduğu 

Tedrisat Mecmuası'nda yazdığı Ruhi Terbiye Tembeller adlı yazısında belirgin bir şekilde 

görülmektedir. Tarcan bu yazısında çocukların eğitim yoluyla daha çalışkan bir insana dönüştürülüp 

dönüştürülemeyeceğini sorgulamıştır: "Acaba tembel veya çalışkan olmak da insanların elinde 

midir? Ve tembelleri çalışkan yapmak mümkün müdür?" (Tarcan, 1919, s. 131). Bu yazısının bir 

başka bölümünde ise öğretmenlerin sınıf yönetiminde yaptığı hataların öğrencileri tembelliğe sevk 

ettiğini dile getirmiştir: "Sınıflarda çalışkanlar, daima ön sıralarda otururlar. Tembellerin yeri 

arkadadır. Muallim ders verirken hep çalışkanların yüzüne bakar, suallerini onlara sorar, tahtaya 

onları çıkarır. Tembelleri ya büsbütün ihmal eder veya cezalandırmak için derse kaldırır." (Tarcan, 

1919, s. 131). Tarcan'ın bu yazıda çalışkanlık teması ile ilişkilendirdiği bir başka konu ise sağlık 

konusu olmuştur. Ona göre iyi beslenmeyen ve sağlıksız olan bireylerden çalışkan olmaları 

beklenemez: "Ekseriya görürüz, bu gibilere oyun dediniz mi can atarlar. Derse gelince yüzleri ekşir. 

Bahçeye koşarak gittikleri halde sınıfa sürüklene sürüklene gelirler. Bu çocuklar neden okumaktan 

zevk almıyorlar. Evvela bugünkü nesil umumiyetle hastadır. Çocuklarımız çelimsiz, kansızdır. 

Sıkılırlar, dikkatli ders dinleyemezler." (Tarcan, 1919, s. 131).  

Hayat Mecmuası'nda yazdığı Yeni Terbiye Cereyanları:Declory Kimdir? adlı yazıda ise her 

çocuğun değerli olduğunu bu nedenle her çocuğa gereken ilginin gösterilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

Tarcan'a göre ancak bu şekilde çocuklara çalışkanlık bilincinin kazandırılabileceğini ifade 

etmiştir:"Çocukların bu tembelliklerinin sebeplerini araştırdım. Mekteplerin vermediği şeyi vermeye 

çalıştım. Filhakika siz belki kendi kendinize; bu gibi çocuklarla uğraşmakta mânâ yoktur. Zahmete 

değmez, bunlar beşeriyet tortusu sayılırlar ki ihmal edilebilir, dersiniz. Yalnız şurasını düşünülmez 

ki sanatta tortu yoktur." (Tarcan,  1926b, s. 53).   

Selim Sırrı Tarcan, çocukları çalışkan bireylere dönüştürebilmek için onları kendini bilen 

bireyler olarak yetiştirmek gerektiği belirtmiştir. Hayat Mecmuası'nda yazdığı Decroly Mektebi - IV: 

Program ve Metod  adlı yazıda bu konudaki düşünceleri şu şekilde dile getirmiştir: "Çocuk için 

bilinmesi en ziyade haiz ehemmiyet olan şey bizzat kendisidir. Nasıl ihmal edilmiştir? İyi ve fena 

huyları hangileridir? Kıskançlık, intizamsızlık, tembellik kendine neler kaybettirir? Vakur, izzet-i 

nefis, çalışkanlık, doğruluk, cesaret, samimiyet, sebat ve endişesizlik neler kazandırır." (Tarcan, 

1927c, s. 114).  

Hayat Mecmuası'nda yazdığı Japonya’da Terbiye adlı yazıda da Japon milletinin 

çalışkanlığının örnek alınması gerektiğini vurgulamıştır: "Bize cidden örnek olması lazım gelen bu 

ciddi, çalışkan, müteşebbis milletin cihanı hayretlere düşüren muvaffakiyetlerinin yalnız bazı 

menakıbını biliyoruz. Ne yazık ki iki üç kişilik bir tetkik heyetini Japonya'ya göndermiyoruz." 

(Tarcan, 1927b, s. 197). 

Eğitim dergilerinde ele aldığı konulardan biri de vatanseverlik konusudur. Vatan nedir 

sorusuna cevap arayan Selim Sırrı, vatan sevgisini ve vatanın mana ve değerini çocukların anlayacağı 

bir tarzda ele alır (Tarcan, 1930, s. 7). Eğitimci kimliğinin yanında sporcu kimliği ile tanınan Tarcan, 

yaptığı çalışmalar ile Türkiye'de sporun gelişmesine öncü olmuş bir kişidir. Bu bakımdan sporun 

eğitim ile olan ilişkisinin farkında olan Tarcan, özellikle uluslararası spor müsabakalarının 

gençlerdeki vatan sevgisini arttırdığını vurgulamıştır. Osmanlı Genç Dernekleri Dergisi'nde yazdığı 

Genç Derneklerde Ahlâk-Vatanın Ruhaniyeti adlı yazısında vatanseverliğin tanımını yapmaya 

çalışmıştır. Ona göre vatanseverlik ihtiyaçlarını aynı topraktan karşılayan ve aynı amaç için çalışan 

bireyler arasındaki birliktir. Bu konudaki düşüncelerini şu şekilde dile getirmiştir: "Vatanperverlik, 

bir toprağın mahsulü ile geçinen, bir gaye için çalışan, bir kaygı ile çırpınan insanlar arasında 

vahdet manâsı ifade etmez mi?" (Tarcan,  1917, s. 7).  

Hayat Mecmuası'nda yazdığı Decroly Mektebi - II adlı yazıda ise sorumluluk eğitiminde  

uygulamalı eğitim yöntemlerinin diğer yöntemlere göre daha etkili olduğunu belirtmiştir: "İçtimai 

hayatın ibtidai şekilleri mesela nahiye teşkilatı, memurlarının iş başında nasıl çalıştıklarını, götürüp 

göstermeli. Onlara anlayacakları bir lisan ile vazife ve mesuliyetten bahsetmeli ve tedricen 

büyüdükleri zaman mensup oldukları cemiyetin selameti için nasıl bir disipline ihtiyaç olduğunu 

öğretmeli." (Tarcan, 1926a, s. 78).  Gürbüz Türk Çocuğu dergisinde yazdığı Aç Gözlü Çocukları Bu 

Huydan Nasıl Geçirmeli adlı yazıda ise yardımseverlik temasına şu sözlerle değinmiştir: "Aç gözlü 

146



çocuklar büyüdükleri zaman kendilerinde başka kimseyi düşünmezler ve tam manasıyla hodgam 

olurlar. Çocukluğun vasfı memyizi adem-i istikrar olduğundan eğer itina edilebilirse bu fena itiyadın 

önü alınabilir. Fakat maalesef ekseriya ailelerde bu noksanı gidermek için hiçbir tedbir 

düşünmezler." (Tarcan, 1928, s. 4).  

Yukarıdaki verilere bakıldığında Selim Sırrı Tarcan’ın karakter eğitimi konusunda en fazla 

değindiği temanın çalışkanlık teması olduğu görülmektedir. Ayrıca beden eğitimi sahasında 

uzmanlaşmış olmasının da etkisiyle bu tema ile spor yapmayı ve sağlıklı olmayı direk olarak 

ilişkilendirdiği de görülmüştür. Bu temaya ek olarak Tarcan’ın eğitim dergilerindeki yazılarında 

vatanseverlik, sorumluluk ve yardımseverlik temalarına da yer verdiği tespit edilmiştir. Bu bulgular, 

Selim Sırrı Tarcan'ın Cimnastik ve Spor Anlayışı adlı çalışmalarındaki bulgular ile örtüşmektedir 

(Gencay, Acet ve Kılınç, 2002). Gençay, Acet ve Kılınç, Selim Sırrı'nın eserlerinde spor ahlâkını 

topluma aşılamaya çalıştığını, dolayısıyla onun bu gayretlerinin karakter eğitimine hizmet ettiğini 

belirtmişlerdir.  
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II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARA 

YÖNELİK KURUM BAKIMI HİZMETLERİ 

 

INSTITUTIONAL CARE SERVICES FOR CHILDREN WHO NEED TO BE 

PROTECTED DURING THE REIGN OF ABDULHAMID II 

 

Muammer SALİM1 

 

Avrupa’da, özellikle 12. yüzyıldan sonra giderek hızlanan sosyal ve ekonomik 

gelişmeler, beraberinde köklü değişimler getirmiştir. Feodal düzenin çöküşü ve siyasal 

gücün merkezi krallıklarda toplanması, bu değişimlerin siyasal alana yansımalarından 

birisidir. Modern ulus-devletlerin doğuşunu buradan başlatmak mümkündür. Bununla 

birlikte, durmaksızın ve öncesine göre daha da şiddetlenerek devam eden değişim seyri; 

birey, toplum ve devlet ilişkilerinde, taraflara yüklenen anlam ve sorumlulukları sosyal 

haklar ekseninde yeniden biçimlendirmeye başlamıştır. Bu süreçte devletler, yasalarla tespit 

edilen yeni görevleri bağlamında, özellikle 19. yüzyıl itibariyle, korunma ihtiyacı içerisinde 

bulunanları gözeten uygulamalar hayata geçirmeleri gerektiğini kavradılar. Kimsesiz 

çocukların bakımı amacıyla kamu gücüyle açılan sosyal hizmet kurumlarını bu anlayışın 

ürünleri olarak görmek mümkündür. 

İslam inancının genel çerçevesini çizdiği vakıf kurumları, uzunca bir dönem Osmanlı 

toplum düzeninde yoksul ve kimsesizler için bir tür koruma kalkanı işlevi görmüştür. 

Özünde, toplumda yerleşik hayırseverlik iklimine bağlanan bu sistem, devletin gücünü 

kaybetmeye başladığı döneme paralel olarak, toplum yaşamında üstlendiği vazifelerden 

bazılarını, toplumun dezavantajlı kesimlerine sunulan sosyal yardım ve destek hizmetleri 

gibi, yerine getirmede zorlanmaya başlamıştır. Buna karşılık, toplumda yardım ve desteğe 

ihtiyaç duyanların sayısının giderek artması ise devlet aygıtını sosyal hizmetler alanında 

sorumluluk üstlenmeye sevk etmiştir. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılma sürecine doğru hızla ilerlediği 19. yüzyılda, 

devletin içinde bulunduğu iç açıcı olmayan şartlar, en çok toplumun yoksul ve dezavantajlı 

zümreleri tarafından hissedilmiştir. Toplumun bu kesimlerinin içinde, kimsesi olsun ya da 

olmasın çocuklara ve onların yaşam koşullarına ayrıca yer vermek gerekir. Nitekim yüzyılın 

ikinci yarısından sonra muhtaçlık veya kimsesizlikleri sebebiyle korunmaya muhtaç 

çocukların sayıları gibi, kamusal alanda görünürlükleri de artmıştır. Bununla birlikte bu 

çocuklara yönelik politikalar geliştirildiği, devletin konuya müdahil olduğunu ortaya koyan 

uygulamalar söz konusudur. Sosyal hayata yansıyan söz konusu uygulamaların bir kısmı 

hukuki düzenlemeler yoluyla, diğer bir kısmı ise toplumda ihtiyaç duyulan sosyal hizmetleri 

sunan kurumların açılması marifetiyle hayata geçirilmiştir. Türkiye’nin korunmaya muhtaç 

çocuklara sağlanan sosyal hizmet uygulamalarının tarihi açısından II. Abdülhamid devri 

ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Bu bağlamda nitel perspektifle yürütülen bu çalışma, II. 

Abdülhamid döneminin kurum bakımı odaklı çocuk koruma hizmetlerinde billurlaşan sosyal 

hizmet yaklaşımını anlama/yorumlama amacındadır. 

II. Abdülhamid döneminde bakım odaklı çocuk koruma hizmetleri, iki kurum 

aracılığıyla sağlanmaya çalışılmıştır. Bunlardan birisi 1896 yılında İstanbul’da resmî açılışı 

gerçekleştirilen ve bir tür sosyal hizmetler kompleksi gibi planlanan Darülaceze’dir. Bu 

kurumda korunmaya muhtaç çocukların yanı sıra engelli ve yaşlılara da koruma ve bakım 

hizmeti verilmiştir. II. Abdülhamid döneminde çocukları koruma amacıyla hizmete açılan 

 
1 Öğr. Gör. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, muammersalim@sdu.edu.tr 
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bir diğer sosyal hizmet kurumu, 1903 yılında yine İstanbul’da hizmete giren Darülhayr-ı 

Ali’dir. Bu kurum, sadece korunma ihtiyacı içerisinde bulunan çocuklara yönelik hizmet 

vermiştir. Darülhayr-ı Ali, 1909 yılında, dönemin İttihat ve Terakki iktidarı tarafından 

kapatılmıştır. Darülaceze müessesesi ise halen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 

çatısı altında hizmetlerine devam etmektedir. 
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BATI BİLİM FELSEFESİNDE YÖNTEMİ YENİDEN SORGULAYAN BİR 

FİLOZOF: PAUL FEYERABEND’İN BİLİM ANLAYIŞI 

 

A PHILOSOPHER QUESTIONING THE METHOD IN WESTERN PHILOSOPHY 

OF SCIENCE: PAUL FEYERABEND’S APPROACH TO SCIENCE 

 

Öznur Selen KEMALOĞLU1 

 

Felsefe tarihinde olaylar ve dönemler birbirlerinin devamı niteliğindedir. Bir dönem 

kapanır ve o döneme yapılan eleştiriler, yorumlar, anlaşmalar çerçevesinde de yeni bir 

dönem ortaya çıkar. Bu süreç sadece felsefe tarihinde değil, tüm insanlık tarihinde kendisini 

gösterir. İlk insan ile birlikte yaşam, tarih, düşünsel değerler ortaya çıkmaya başlamıştır. 

İlkçağ’a baktığımız zaman insanların doğayı anlama, araştırma çabalarının ön plana çıktığını 

görmekteyiz. İnsanlar hayatlarını kolaylaştırmak için gündelik icatlar da yapmışlardır. Bu 

dönemde doğa ile insan iç içe bir yaşam mücadelesini sürmektedir.  

Ortaçağ dönemine geldiğimizde; ilkçağ da üretilen fikirler doğa temelli olurken, 

ortaçağ da üretilen fikirler dini bir havaya bürünmüştür. Kilise, insan yaşamını baskı altına 

almıştır. Kilise’nin doktrinlerine karşı söz söylemek idam cezasını beraberinde getirmiştir. 

Kilisenin karşı konulamaz katı kuralları vardır. Burada insanın akıl, duygu varlığı oluşu 

unutulmuş ve insan üzerinde baskıların olduğu bir dönem olarak felsefe tarihinde yerini 

almıştır. Fakat insan akıllı bir varlıktır ve aklının taciz edilmesi ile birlikte kendi yönünü 

kendisinin çizebileceğini fark ederek, kiliseye başkaldırmıştır.  

Rönesans, reform ve hümanizma hareketleri ile Kilise’nin yerini insanın aklı almıştır. 

Bu sefer de akla duyulan güven artmış ve insan ön görülemeyen bir kaosa sürüklenmeye 

başlamıştır. Akıl kutsanmıştır ve aklın önünde, ötesinde hiçbir yeti kabul edilmemiştir. Aklın 

bu kadar kutsandığı bir ortamda bilim de tek düze olarak ilerlemekten, hüküm vermekten 

kendini koruyamamıştır. 

Bu fikre karşı çıkan ünlü bilim felsefecilerinden biri olan Feyerabend, bu bağlamda 

bilim anlayışlarını değerlendirerek alternatif bilim anlayışlarının da olabileceğine, bilimin 

her toplumda farklı şekillerde yapılabileceğine dikkat çekmektedir. Çünkü Feyerabend’e 

göre bilim, tek bir şekle sığdırılamaz. Bilimin birçok şekli vardır. Her şeklin kuvvetli ve 

zayıf yönlerinin varlığı göz ardı edilmemelidir. Her kültürün öncelediği farklı alanlar vardır 

ve bu alanlarda başarılı olduğuna inandığı şekli kullanmayı tercih eder. Feyerabend’e göre 

birinci dünya bilimi olarak adlandırılan bilim anlayışı çok sayıdaki bilgi üretme 

biçimlerinden sadece bir tanesidir (Feyerabend, 2017, s. 10).  

Bu çalışmada, öncelikle Feyerabend’in düşünsel ve entelektüel gelişimi 

incelenecektir. Daha sonra, Feyerabend’in bilim anlayışının özgün/orijinal boyutlarının 

irdelenerek ortaya konulması, bilimi ve bilimsel yöntemi incelemek konusunda yapmış 

olduğu katkılar değerlendirilecektir. Sonuç olarak ise, Feyerabend’in batılı anlamda bilimi 

eleştirmesinin önünde duran hususlar anlaşılmaya çalışılacaktır. 
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GÜNÜMÜZ BİLİM FELSEFESİ ANLAYIŞLARINA ÖNEMLİ BİR KATKI VE 

ALTERNATİF OLARAK KARL R. POPPER’İ YENİDEN DÜŞÜNMEK 

 

RE-THINKING KARL R. POPPER AS AN IMPORTANT CONTRIBUTOR AND 

ALTERNATIVE TO CONTEMPORARY UNDERSTANDINGS OF PHILOSOPHY 

OF SCIENCE 

 

Buğra KOCAMUSAOĞLU 

 

Karl R. Popper ortaya koyduğu fikirleri, öne sürdüğü düşünceleri ve yapmış olduğu 

katkılarıyla geride bıraktığımız yüzyıla önemli tesirlerde bulunmuş düşünürlerin en başında 

gelmektedir. Ülkemizde önceleri daha çok siyaset felsefesi ve toplum felsefesi gibi alanlarda 

tanınan bir düşünür olan Popper’in, bilgi felsefesi, bilim felsefesi ve metafizik gibi alanlarda 

da yapmış olduğu önemli çalışmalar bulunmaktadır. Özellikle bilgiye ve bilime yönelik 

kendi özgün yaklaşımları ile ortaya koymuş olduğu çığır açıcı yanlışlamacı bilim felsefesi 

anlayışı, XX. yüzyıla damgasını vurmuş olmakla birlikte kendisinden sonra gelen 

düşünürlerin fikirlerine de hem ilham olmuş hem de önemli bir renk katarak etkisini 

sürdürmüştür. Örnek vermek gerekirse, Thomas Kuhn, Imre Lakatos ve Paul Feyerabend 

gibi düşünürlerin bilim felsefesi ve bilimsel yönteme dair hem ortaya koymuş oldukları 

fikirleri hem de tenkitleri üzerinde Popper’in etkisini görebilmek mümkündür. Bu 

çalışmanın konusu da Popper’in özgün bilgi ve bilim felsefesi anlayışının serimlenerek 

günümüz (güncel) bilim felsefesi yaklaşımlarına yapacağı katkının değerlendirilip felsefi bir 

irdelemesinin ortaya konulması olacaktır. Bu amacı gerçekleştirebilmek için öncelikle 

Popper’in bilim felsefesini üzerine inşa ettiği bilgi anlayışı detaylıca incelenecektir. Hiç 

şüphesiz Popper’in bilime yönelik görüşlerinin isabetli ve tutarlı bir şekilde ortaya konularak 

değerlendirilebilmesi ancak onun bilgi anlayışının ve bilgiye yönelik görüşlerinin 

irdelenmesi ile mümkün olabilecektir. Daha sonra ise, Popper’in bilim felsefesi özgün ve 

önemli boyutlarıyla birlikte sistematik bir şekilde incelenecektir. Gerek pozitivist bilim 

anlayışlarına yapmış olduğu tenkitler, gerekse kendi ileri sürmüş olduğu özgün bilim 

anlayışının felsefi bir kritiğinin yapılması bu bölümün ana eksenini oluşturacaktır. Popper’in 

-bilim felsefesi alanında- sınır koyma problemine dair öne sürdüğü görüşleri ve onunla 

yakından ilintili olan tümevarım eleştirisi ve ayrıca bilimde metafiziğin konumuna dair 

özgün ve ufuk açıcı fikirleri de yine bu bölümde dile getirilecektir. Son kısımda ise Popper’in 

bilim felsefesi anlayışının, günümüz bilim felsefesi yaklaşımlarına dair nasıl güncel ve 

özgün bir katkı/teklif sunabileceğinin değerlendirilmesi yapılacaktır. Özetle, Karl Popper’in 

ileri sürmüş olduğu bilim felsefesinin yeniden düşünülmesi ve felsefi bir kritiğinin 

yapılması, günümüzde bilime yönelik anlayış ve kavrayışlarımızda bilime dair isabetli ve 

savunulabilir bir tutumun benimsenmesi için önemli bir imkân ve fırsat olarak karşımızda 

durmaktadır.  
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THOMAS KUHN’UN PARADİGMA KAVRAMI IŞIĞINDA MANTIK BİLİM 

TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ 

 

A GENERAL OVERVIEW OF THE LOGIC SCIENCE HISTORY IN THE LIGHT 

OF THOMAS KUHN'S PARADIGM CONCEPT 

 

Neslihan DOĞAN1 

 

Her türden bilimsel araştırmaların insan yaşamı üzerine olan katkısı tartışılmazdır. 

Bilimsel disiplinler, ancak ciddi çabalar sonucunda ortaya konulabilen, bununla birlikte 

kendi içerisinde dinamizme ve üretkenliğe sahip bir yapıda gerçekleşir. Bilim, her şeyden 

önce isminin de çağrıştırdığı gibi bilginin kendisini içerisinde doğallıkla barındıran ve en 

temelde, belirli bir alana yönelik tümel yasaları bulma amacında olan bir bilgi türüdür. Bu 

durumda hemen anlaşılmaktadır ki bilim, bilgi üzerine söylenebilecek her bir problemi de-

bilginin neliği, sınırları ve kaynağı sorunlarını-kendiliğinden kapsamaktadır. 

Bir farklı yönüyle bilimin kendisine şu açıdan da bakılabilir; o, belirli yöntemler 

çerçevesinde, geçerliliği kabul edilen kimi tümceleri barındıran düzenli bir yapıdır. O halde 

her bilimin, aynı zamanda kendisine ait bir dile sahip olduğu ifade edilebilir. Nitekim bu dil, 

bilimsel disiplinlerin farklılıkları bağlamında çeşitli olmakla birlikte, mantığın bilimler 

üzerine olan rolü özellikle bu noktada ortaya çıkmaktadır. Hızır’ın ifadesiyle: “Bilim, 

gerçeği bildirme iddiası ile kurulmuş bir dizgedir. Her bilim, doğrulukları öne sürülen 

tümceler ile, uygun yöntemlere göre bu gibi tümceleri bağlayan tümcelerden meydana gelen 

bir bütündür. Yani bilim, bir dildir.” (Hızır,1985, s. 33) Ancak bu dil, nasıl bir dildir? İşte 

burada mantık, doğru, anlamlı ve tutarlı düşünmenin olanaklarını araştırması anlamıyla, en 

temelde akıl ve dil arasındaki etkileşimin insan edinimlerindeki en büyük yansıması olarak, 

bilimler üzerinde önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda, akıl temelli düşünme ve bu 

düşünmeye bağlı olarak dile getirilen söz olarak anlaşılmaktadır. Böyle bir araştırma, aynı 

zamanda akıl zemininde bilginin dilsel olanağının ifade edilmesi ve bu çerçevede bilimlerin 

kurulması anlamına da gelmektedir. 

Bilimin böyle bir zemine sahip olması, onun üzerine birçok farklı bakış açılarının 

bulunmasının da bir nedenidir. Bilimsel araştırmaların kendisine bakıldığında, bir bilgi 

problemi olarak bu edinimin felsefi kavrayıştan hiçbir zaman kopamadığı ifade edilebilir. 

Bilimi kendisine konu edinen ilk insanların yine doğa filozofları olması, ardından onların 

farklı bir özerkliğe sahip olması nitekim bu sebebin bir göstergesidir. Bu bağlılık, bilimsel 

hareketliliğin toplumsal koşullar içerisinde gerçekleşmesiyle orantılı olarak, sahip olduğu 

yapı çerçevesinde gerçekleşmektedir. Böyle bir bakış açısının en önemli yansıması olarak 

Thomas Samuel Kuhn’un görüşleri bilimsel araştırmaların gelişim sürecine bakıldığında 

önemli bir yere sahiptir. Özellikle onun, bilim felsefesi literatürüne kazandırdığı paradigma 

kavramı; bakış açısı, kavrayış, döneme hâkim olan dünya görüşü vb. şeklindeki anlamlarıyla 

bilimsel gelişmenin kendisine farklı bir açıdan bakılmasına olanak sağlamıştır. Kuhn’un bu 

kavrama yönelik diğer bir önemli açıklaması, şu şekildedir: “Bunu kullanmaktaki amacım, 

kabul edilmiş bazı gerçek bilimsel uygulama örneklerinin -yasa, kuram, uygulama ve 

bilimsel araçların hepsini kapsayan örneklerin -iç tutarlılığına sahip tikel araştırma 

geleneklerinin kaynaklandığı birer model olduklarını göstermektir.” (Kuhn, 1995, s. 53) O 

halde bilim insanları bir paradigma çerçevesinde, bulunan problemlere açıklama getirmekte 

ve araştırmalarını gerçekleştirmektedir. Kuhn’a göre bilimsel araştırmaların tarihine 
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bakıldığında, her daim doğrusal bir yol bulunmamakta; özellikle paradigmanın temel olduğu 

bu araştırma tarihinin, olağan, bunalım ve devrimsel bir sürece sahip olduğu söylenebilir. 

Örneğin: “Olağan araştırma dediğimiz uğraş gerçekten de birikime dayalıdır, fakat burada 

bir yenilik söz konusu olmadığı gibi, başarı da, bilim adamının önceden var olan kavramsal 

ve yöntemsel tekniklerle çözümlenebilecek türde sorunlar seçebilme yeteneğine bağlıdır.” 

(Kuhn, 1995, s. 121) Nitekim kabul edilen paradigmalar, çözümlenemeyen problemler ya da 

farklı yeni buluşlar beraberinde terk edilebilir ve yerine farklı bir dünya görüşü 

benimsenebilir. Bilimsel devrimler, eski paradigmanın ya bütünüyle ya da kısmen kendisiyle 

uyuşmayan yeni bir paradigmaya yerini bıraktığı, birikimsel olmayan gelişmenin parçaları 

olarak ifade etmiştir (Güzel, 2018, s. 183). 

Bu açıklamalar ışığında, şu sorular sorulabilir; Kuhn’un paradigma kavramı 

çerçevesinde mantık bilimi tarihine bakılabilir mi? Ya da, bir disiplin olarak mantığın 

gelişim süreci, onun diğer disiplinleriyle de ilişkili bir biçimde, Kuhn’un gözünden bir 

mantık bilimi tasarımı yapılabilir mi? Bu bildiride, Thomas Samuel Kuhn’un bilimsel 

araştırmaların gelişimi üzerine açıklamaları çerçevesinde mantık tarihine bir bakış 

gerçekleştirilecek olup, özellikle paradigma kavramı bağlamında mantık tarihinin 

öngörülebilir veya öngörülemez kimi farklılıklarına bir zemin aramaya çalışılacaktır. 
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BİLİM ÇARPIK BİLİM AYRIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME: ASTROLOJİ 

ÖRNEĞİ 

 

A REVIEW ON SCIENCE-PSEUDOSCIENCE: EXAMPLE OF ASTROLOGY 

 

Nesrin ŞAFAK1 

 
20. yüzyılda bilim alanındaki gelişmeler ve buna bağlı olarak bilim felsefesindeki 

tartışmaların nirengini oluşturan bilim ve çarpık bilim ayrımının muhtevasının ne olması 

gerektiği hakkındaki görüşler, doğrulanabilirlik ve yanlışlanabilirlik gibi çeşitli teorilerle 

araştırılmıştır. Mantıkçı Pozitivistlerin savunduğu doğrulanabilirlik ilkesi, bilim ve çarpık bilim 

arasındaki ayrımı deney ve gözlem ilişkisinde temellendirir. Eğer önerme, deney ve gözlemle 

doğrulanabilirse geçerli olmakta, tümevarım yöntemiyle bilimsel hipotezler ortaya konmaktadır. 

Böylece bilim ve çarpık bilim birbirinden ayırt edilmeye çalışılmıştır. Fakat Mantıkçı 

Pozitivistlerin savundukları ilkeye eleştiri Karl Popper tarafından gelmiştir. Popper, ancak 

yanlışlanabilirlik ilkesiyle bilim ve çarpık bilim arasında sınır çizilebileceğini savunmuştur. 

Popper’a göre önermenin geçerli olabilmesi ancak yanlışlanabilirliğine bağlıdır. Popper’in 

yanlışlanabilirlik ilkesi katı kurallar getirir. Örneğin; K. Marx’ın tarih kuramını, S. Freud’un 

psikanalizini ve Adler’in birey psikolojisini çarpık bilim olarak değerlendirir. Popper’in ilkesi 

çok geçmeden T. Kuhn, I. Lakatos ve P. Thagard gibi bilim felsefecileri tarafından eleştirilmiştir. 

Astroloji, bilim felsefesinde bilim dışı olanı ayırabilmek için çok kullanılan bir örnektir. 

Thagard bilim ve çarpık bilim arasındaki tartışmayı tamamen astroloji örneği üzerinden 

ilerletmektedir. Astrolojinin çarpık bilim olarak belirlenebilmesi için Popper, Kuhn ve 

Lakatos’un teorilerinin de yeterli olamadığını savunur. Thagard bu tezini savunmak için üç 

aşamalı ve daha sosyal içerikli bir yol izler. Nihayetinde Thagard için astroloji çarpık bilim 

olarak nitelendirilir. Çünkü astroloji, bilim felsefecileri için birçok açıdan kendisiyle çelişir. 

Thagard son aşamada tartışmayı bilimsel pratiklerin irdelenmesinden uzaklaştırıp meseleyi bilim 

pratiği yapan uygulamacıya, konuyu ise daha sosyal bir alana taşımıştır. 

Bu çalışmada, bilim ve çarpık bilim ayrımına dair ileri sürülen teorilerin güçlü ve zayıf 

yönleri karşılaştırılarak ortaya konmuştur. Thaghard’ın astroloji örneğini kullanarak bilim ve 

çarpık bilime dair geliştirdiği üç aşamalı yolun bilim pratiklerinden uzaklaşması nedeniyle 

yetersiz olduğu iddia edilmiştir. Çünkü bilim ve çarpık bilim ayrımı ancak bilim pratikleri 

üzerinden yapılabilir; bir etkinliği bilim yapan şey bilgiyi nasıl elde ettiği ve bilimsel verileri 

nasıl tanımladığıdır. Bilim insanının öznel tavırları ve söz konusu bilimin sosyal etkileri bilimin 

nesnelliğine etki edemez.  

Bilim pratiğinin farklı aşamalarında kullanılan önermelerin statüsünü belirlemek ve 

tasnif etmek, bilimsel bilginin niteliği üzerinden çarpık bilimi daha net görebilmemizi ve 

ayırabilmemizi sağlamıştır. Böylece bilim ve çarpık bilim ayrımı için önermelerin bilimsel 

pratikteki elde ediliş yöntemleri bakımından değeri açıklanmış, bilimsel bilginin niteliğine 

dayanan yeni bir bilim ve çarpık bilim ayrımı önerisi ileri sürülmüştür. Çalışma bu meselede 

yeni bir perspektife vesile olmayı, tartışmayı bilimsel pratikler özelinde ele alarak tekrar bilim 

pratiklerine odaklamayı, bilim ve çarpık bilim ayrımına netlik kazandırmayı hedeflemektedir. 
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BİLİMİN MÜKEMMELLİĞİ SORUNU 

 

THE PROBLEM OF SCİENCE EXCELLENCE 

 

Öznur BAYRAK TEKİN1 

 

Bilim sosyal, ekonomik, kültürel, siyasal vb. birçok alanda insan hayatında önemli 

rol oynamaktadır. Bilimle iç içe olan yaşantımızda onun olumlu özellikleri ile birlikte 

olumsuz özelliklerini de göz önünde bulundurmalıyız. XVII. yüzyıldan itibaren bir güç aracı 

olarak görülen bilim otoriteye ve batıl inançlara karşı savaşmış, bir aydınlanma ve kurtuluş 

aracı olarak ortaya çıkmıştır. Fakat bilimin böyle bir araç olarak kullanılmaya devam etmesi 

ya da etmemesi tartışmaya açık bir konudur. İnsan tarafından yaratılan ve sürdürülen insanın 

bir etkinliği olan bilimde, insan başrolü oynadığı için insanın etkisinin göz ardı edilmemesi 

gerekir. İnsanın bir ürünü olduğu için bilim yanılmaz bir düşünme biçimi değil, fayda ve 

zararını koşulsuz kabul edenlerin kusursuz olarak değerlendirdiği düşünme geleneklerinden 

biridir. Bilimin mutlak ve en doğru bilgi edinme aracı olarak görülmesi, eleştirel bir gözle 

değerlendirilmeksizin sorgusuz sualsiz kabul edilmesi dogmatik düşünceden başka bir şey 

değildir. Feyerabend, bilimin göz kamaştırıcı başarılar elde etmiş olmasına rağmen, onun 

hakikatin sihirli bir anahtarı olmadığını, evrensel yönteme bağlı olmadığını, kusursuz 

olmadığını, her zaman insanlığın yararına olmadığını ileri sürerek mevcut konumuna 

eleştiriler yöneltmektedir. Ona göre aydınlanma ve kurtuluş için bir güç olarak ortaya çıkan 

bilimin zirvede olmasının sebebi ne yöntemlerinin ne de sonuçlarının mükemmelliğidir. 

Bunun sebebi olayları kendi lehine ayarlamasıdır. Modern dünyanın kaçınılmaz bir gereği 

olarak insanların bilimsel bilgiye olan ihtiyacını yadsımayan Feyerabend, bilimin hakikat 

kelimesi ile eş anlamlı olarak kullanılması fikrini eleştirmektedir. İçinde bulunduğumuz 

dünya devamlı olarak bilim, bilimsel etkinlikler, bilim temelli teknolojiler ile dönüşüme 

uğramaktadır. Feyerabend, bütün bu bilim kuşatılmışlığı içinde bilimin insanlığın 

hükümdarı değil kölesi olduğunu, insan ürünü olduğunu ve sadece insanlığa hizmet eden bir 

araç olduğunu göstermeye gayret etmiştir. Çalışmamızda insanoğlunun hemen her alanında 

etkili olarak kullandığı bilimin günümüze etki eden olumlu ve olumsuz yönlerini göz önüne 

sererek, ağırlıklı olarak Feyerabend ’in bilim eleştirisi bağlamında bilimin statüsünü 

değerlendirip, tartışmayı ele almaya amaçlamaktayız. 
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ERNİS KÖY ENSTİTÜSÜ 

 

ERNIS VILLAGE INSTITUTE 

 

Muzaffer DENİZ1 

 
 Bu çalışmada faaliyetleri hakkında yeterli belge ve bilgi bulunmayan köy enstitüleri 

zincirinin son halkası olan Ernis Köy Enstitüsü’nün kuruluşu, mezunları ve etki alanına katkıları 

konularının araştırılarak ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu nitel çalışmada arşiv araştırması ve 

doküman incelemesi yöntemleri kullanılmıştır. 

Köy Enstitüleri, üzerinde onlarca araştırma yapılan konulardan biri olarak dikkat 

çekmektedir. Tek partili dönemin sonlarına doğru Türkiye coğrafyasına dengeli bir şekilde dağıtılmış 

olarak açılan ve çok partili dönemde sona erdirilen köy enstitülerinin kurulmasında çeşitli hedef ve 

amaçlar güdülmüş olmakla birlikte iki temel amaç öne çıkmaktadır: 

Bunlardan birincisi özellikle köylerde olmak üzere her yurttaşına temel eğitimi götürmek ve 

onları okuryazar yapmaktır. Zira yeni kurulan Türk Devleti birçok alanda önemli atılımlar 

gerçekleştirdiği halde eğitim alanında önemli başarılar elde edememiştir. Osmanlı döneminden miras 

kalan genel nüfusun yüzde 10’un altındaki okuryazar oranı özellikle Cumhuriyet Dönemi’nde Millet 

Mektepleri çabasıyla yüzde 30 düzeylerine ulaşmış olmasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kurulmasının üzerinden 20 yıl geçmiş olmasına karşın nüfusunun yaklaşık yüzde 75’ini oluşturan 

köylerin ancak yüzde 15’inde okul bulunmaktadır. Köylerin yüzde 85’i okulsuzdur. Aslında 

şehirlerde de durum iç açıcı değildir. Oysa 20. yüzyıla gelindiğinde her yurttaşa temel eğitimi 

götürmek artık devletlerin en başta gelen görevlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bunun yanı 

sıra bu görev, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve işleyişini düzenleyen temel hukuksal belge olan 

anayasasına göre de yerine getirilmesi gereken anayasal bir yükümlülüktür. Bu soruna çözüm olarak 

Milli Eğitim Bakanlığı 1936 yılında başlattığı Eğitmen Kursları yapılanmasının yanı sıra 1940 

yıllarına gelindiğinde “köy enstitüleri” adında bir model benimser. Bu modelle Bakanlığın yaptığı 

planlamaya göre enstitülerinin ilk mezunlarını vereceği 1946 yılından başlamak üzere 1956 yılına 

kadar okulsuz köy kalmaması amaçlanmaktadır. Böylece10 yıl içerisinde Türkiye’de temel eğitim 

sorunu çözülecek, her yurttaş okuryazar yapılacaktır. 

 İkinci temel amaç Cumhuriyet devrimlerinin halktan gelen taleplerden ziyade üst yapı 

devrimleri biçiminde gerçekleştirildiği dikkate alınarak Cumhuriyet devrim ve reformlarının 

vatandaşlara, özelde köylülere, köy enstitülerinde yetişen öğretmenler aracılığı ile benimsetilmesi ve 

içselleştirilmesinin sağlanmasıdır. 

 Yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere 1940’larda açılmaya başlanan köy 

enstitülerinin son halkası olarak 1948 yılında Van’da yeni bir enstitü açılmıştır. Bu enstitü, Van ve 

çevresindeki vilayetlerde bulunan köyleri kapsamak üzere Van-Erciş karayolu üzerinde yer alan 

Ernis Köyü’nde kurulmuştur. Ernis Köy Enstitüsü açıldığı yıldan itibaren enstitü etki alanında 

bulunup öğretmen olmak isteyen köy çocuklarını kendine çekmiştir. Okul köy enstitüsü olarak etkin 

olduğu altı yıllık kısa ömründe çevresindeki köy çocukları için umut olmuştur. Bu çocuklar, okuldan 

mezun olup köylerde öğretmen olarak göreve başlayınca, diğer köy çocuklarının hem okuryazar 

olmasını hem de üst okullara gitmelerini sağlayacak olan temel eğitim almalarının yolunu 

açmışlardır.  

 1950 yılındaki iktidar değişikliği Ernis Köy Enstitüsünün kaderini belirlemiştir. Ernis Köy 

Enstitüsü ve diğer köy enstitüleri meydana gelen iktidar değişikliği sonrasında siyasal erki elinde 

bulunduran kadroların enstitülere olumsuz bakmaları, hatta zararlı bir yapılanma olarak görmeleri 

sonucunda 1954 yılında kapatılmıştır. 
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HÜMANİST EĞİTİM YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE İSMAİL HAKKI 

TONGUÇ’TA İNSAN ANLAYIŞI  

 

HUMAN UNDERSTANDING OF ISMAIL HAKKI TONGUÇ WITHIN THE 

CONTEXT OF HUMANIST EDUCATION APPROACH 

 

Funda DEMİREL1 

 

Antik Yunan’da insanın ruh, fikir ve bedence denkleşmiş olması anlamına gelmekte 

olan Hümanizm (insancılık) insanı evrenin merkezi ve tercümanı addeden ve evreni insan 

vasıtasıyla tefsir eden bir düşünce sistemi olarak değerlendirilmektedir. İnsanı en yüksek 

değer olarak kabul eden ve bireyin gelişmesine ve yetkinleşmesine önem veren bu akım 

özellikle Rönesans’ın meydana getirdiği oluşumlar neticesinde Aydınlanma Dönemi’nden 

günümüze kadar pek çok eğitim düşüncesinin içerisinde yer almıştır. Avrupa kültürünün 

temelini teşkil eden Hümanizm, toplum yaşamının bütün kesimlerini ilgilendiren, toplumun 

bütün kesimleri için az çok yeni bir yön çizen çok geniş kapsamlı bir kültür hareketi 

olmuştur. İnsanı çeşitli yönleri, eğilimleri, türlü manevi, toplumsal ve iktisadi ihtiyaçları ile 

ilgilendiren bir kültür hareketi olmak niteliğiyle özü bakımından, genel bir eğitim ülküsünü 

ve bu ülküye yönelen eğitim programını da içerir. Hümanist eğitim anlayışı hümanizmin 

eğitime bakışıdır. 19. yüzyıl modern Avrupa’nın yeni insan tipi ilerlemeci ve hümanistik 

eğitim anlayışına göre oluşturulmuştur. Hedefinde muasır medeniyetler seviyesinde olmak 

olan 19. yüzyılın çağdaş Türkiye’sinin kuruluş yıllarında Avrupa’daki hümanist eğitim 

akımını yeni Türk insanı yaratma açısından nasıl değerlendirdiği ve eğitime nasıl yansıttığı 

önem teşkil etmektedir. Bu bağlamda çalışmada Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde 

yaptıklarıyla tarihe geçen, eğitim devrimlerinde sarsılmaz bir yere sahip olan eğitim 

düşünürü İsmail Hakkı Tonguç’un Batıda yükselişe geçen Hümanizm anlayışını nasıl 

yorumladığı, kendi eğitim düşüncesi ve uygulamaları çerçevesinde değerlendirilerek ortaya 

konmaya çalışılacaktır. Tonguç’un yeni Türk insanı anlayışının Batının hümanist 

yaklaşımıyla örtüşen ve ayrışan kısımları tartışılacak, eğitime yansımalarının nasıl 

gerçekleştiği üzerinde durulacaktır. 
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PAULO FREİRE’NİN ELEŞTİREL MİRASI VE EZİLENLERİN PEDAGOJİSİ 

 

THE CRITICAL LEGACY OF PAULO FREIRE AND PEDAGOGY OF THE 

OPPRESSED 

 

Fatma TEZCAN1 

 
Brezilyalı yetişkin eğitimci ve eleştirel pedagog Paulo Freire “modern eğitim literatüründe 

kesinlikle en çok alıntılanan ikonik figürlerden biridir” (Mayo, 2014). Freire’nin Ezilenlerin 

Pedagojisi’nde kavramsallaştırdığı eğitim üzerine görüşleri ve eleştirel yaklaşımı, kitabın 

yayımlanması ve diğer dillere çevrilmesinden itibaren dünya çapında pek çok insanı etkilemiştir. 20. 

yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan bu etkinin 21. yüzyılın eğitim tartışmalarında da hâlâ 

güncelliğini koruduğu görülmektedir. Freire’nin kendi ifadesiyle, Brezilya’da yetişkinlere okuma 

yazma öğretme sürecindeki gözlemleri, sonrasında Ezilenlerin Pedagojisi metninin zenginleşmesine 

katkı sağlamıştır (Freire, 2014). Yetişkin okuryazarlığı ile ilgili doğrudan somut durumlardan yola 

çıkarak kaleme aldığı eseri, “popülerliğini korumakta, dünya çapında üniversite sınıflarında 

okunması önerilmektedir” (Kirylo, 2012). Bu nedenle Freire’nin yaklaşımı ve görüşleri bugünün 

eğitim dünyasının çıkmazlarının çözümünde başvurulan temel kaynakların başında gelmektedir.  

Bu çalışmada Freire’nin eleştirel mirasının teori ve pratikte neler sunduğunu değerlendirmek 

ve Ezilenlerin Pedagojisi ekseninde öğretmen adayı genç yetişkinlerde eleştirel bakış açısının 

yansımasının ne şekilde oluştuğunu belirlemek amaçlanmıştır. Nitel yaklaşımın benimsendiği 

çalışmada, eğitim fakültesinde birinci ve üçüncü sınıfta öğrenim gören ve öğretmenlik meslek bilgisi 

dersi kapsamında Ezilenlerin Pedagojisi’ni inceleyen 50 öğretmen adayının eğitim üzerine eleştirel 

görüşlerini belirlemek amacıyla, veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. 

Araştırmada elde edilen veriler kodlanarak, kategorilere ayrılmış ve bulgular tanımlanmış, 

sonrasında yorumlanmıştır.  

Ezilenlerin Pedagojisi, öğretmen adayları tarafından “kavramların güçlüğü nedeniyle 

anlaşılması güç bir metin” olmakla birlikte, “farklı bakış açısı kazandıran”, “yararlı ve bilgilendirici 

bir eser” olarak tanımlanmıştır. Öğretmen adayı genç yetişkinler Ezilenlerin Pedagojisi’den “var olan 

sistemi sorgulamayı” öğrendiklerini ve “ezberci sistemin farkına vardıklarını” ifade etmişlerdir. 

Öğretmen adaylarının yaklaşık yarısı öğrenim yaşamlarının farklı dönemlerinde ezberci eğitimin var 

olduğunu dile getirmişlerdir. Ezilenlerin Pedagojisi’nin yayımlanmasından bugüne geçen elli yılda, 

eğitim giderek daha çok tartışılan alanların başında gelmekte ve Freire’nin eğitim üzerine görüşleri 

bugünün dünyasında yankılanmaya devam etmektedir. Freire’nin eleştirel eğitim mirası, geleceğin 

öğretmeni genç yetişkinler için ilham verici fikirleri içermektedir. Bu nedenle eğitimin öğretmen 

yetiştirme alanında eleştirel bakışa yer vermek ya da Freire’nin deyişiyle “caddenin öteki yanına 

geçmek/geçebilmek” geleceğin inşasında öğretmenlere düşen rolün tanımlanmasını 

kolaylaştıracaktır.  

 

Anahtar Sözcükler/Keywords: Ezilenlerin Pedagojisi, Paulo Freire, Eleştirel Pedagoji, 

Eğitim, Okuryazarlık 

 

 
Kaynakça/References 

 

Freire, P. (2014). Ezilenlerin Pedagojisi (Çev. D. Hattatoğlu ve E. Özbek). İstanbul: Ayrıntı.  

Mayo, P. (2014). Paulo Freire, Globalisation and Emancipatory Education. Andragoške Studije, 2, 

21–38. 

Kirylo, J. D. (2012). Pedagogy of the Oppressed: The Publication Process of Paulo Freire’s 

Seminal Work. Social Studies Research and Practice, 7(2), 122-129.

 
1 Doktor Öğretim Üyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, fatmatezcan17@gmail.com 

158



EZİLENLERİN PEDAGOJİSİ KİTABININ EĞİTİM BİLİMSEL GÖSTERGELER 

AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

EVALUATION OF THE PEDAGOY OF THE OPRESSED IN TERMS OF 

PEDAGOGICAL ASPECTS 

 

İçim TAŞKIN1 

Necdet AYKAÇ2 

 

Bu araştırma, Paulo Freire’nin “Ezilenlerin Pedagojisi” adlı kitabı eğitim bilimsel 

göstergeler açısından değerlendirmeyi amaçlamıştır.  Araştırmada “Ezilenlerin Pedagojisi” 

adlı kitap, doküman incelemesine dayalı olarak okunmuş, ayrıca ezilenlerin pedagojisi kitabı 

ile ilgili tez, kitap, dergi, makale gibi basılı bilimsel kaynaklar incelenmiş ve doküman haline 

getirilmiştir. Bu çalışma okuryazarlık kavramı ve öğretmen öğrenci ilişkisi tartışması 

açısından katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Kitap metninin özgürleştirici pedagojik 

kriterleri göz önünde bulundurularak incelenmesi sonucu; praksis, bankacı eğitim modeline 

karşı sorun tanımlayıcı yaklaşım ve diyalog göstergeleri ortaya çıkarılmış ve bunlar üzerinde 

tartışma yürütülmüştür. Freire okuma yazmayı mekanik bir sorundan ziyade özgürleşme 

aracı olarak ele almıştır. Özgürleşme yolunda önemli bir kavram olan praksisi insanın 

faaliyeti olarak görmektedir. Özgürleşmeye giden yol sadece düşünce düzeyinde olamaz, 

eylemi de içermelidir. Düşüncesiz bir eylem aktivizm olarak kalır. İnsanın faaliyeti aktivizm 

veya anlatıya sığdırılamaz. Freire insanın düşünmesi ve eyleme geçmesinin önündeki 

engelin geleneksel eğitimin anlatı niteliğinde olmasına bağlar. Öğrencileri yatırım nesnesi, 

öğretmenleri yatırımcı olarak gördüğü bu geleneksel eğitim sistemini Freire “Bankacı” 

sistemine benzetir. Bankacı eğitim sistemine göre öğrencileri anlatılan her şeyi mekanik 

olarak ezberlediği eleştirel ve yaratıcı düşünmekten yoksun, doldurulması gereken 

“bidonlar” a, “kaplar”a benzetir. Freire bankacı eğitim modeline karşı problem tanımlayıcı 

eğitim modelini savunur. Problem tanımlayıcı eğitiminin merkezi noktası öğretmenler ve 

öğrenciler diyalog halinde olmalarıdır. Problem tanımlayıcı eğitim de öğrenciler artık 

yalnızca dinleyen değil diyaloğa giren bireyler olacaktır. Diyalog her insanın hakkıdır ve 

varoluşsal bir gerekliliktir. İnsanlar diyalog içinde oldukları zaman, daima önemli 

ilerlemeler olur. Diyalog kuran insan doğası gereği sürekli düşünür ve eylemden korkmaz, 

dünyaya eleştirel bakar.  
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MODERNİZMDEN POSTMODERNİZME DEĞİŞEN ÖZNE ANLAYIŞININ 

SANATA ETKİLERİ  

 

THE IMPACT OF CHANGING PERCEPTION OF SUBJECT FROM 

MODERNISM TO POSTMODERNISM ON THE ART 

 

Ahmet Emre DAĞTAŞOĞLU 

 

Modern dönemde özne, kurucu bir role sahip olması hasebiyle, felsefi tartışmalarda 

çok önemli bir yere sahip olmuştur. Üstelik bu yaklaşım sadece rasyonalist düşünürlerde ya 

da Kant’ta değil, empirist düşünürlerde de güçlü bir biçimde karşımıza çıkmaktadır. Bu 

yaklaşıma göre özne ya apriori formlar sayesinde ya da zihnin imgelem ve akıl gibi yetileri 

vasıtasıyla öncelikle epistemolojik-ontolojik meselelerde, ardından da ahlak, siyaset ve sanat 

gibi diğer alanlarda belirleyici bir güç durumuna gelmiştir. Ancak Nietzsche ile başlayan ve 

20. yüzyılın ilk yarısında gittikçe ağırlık kazanan, ikinci yarısında ise neredeyse tüm düşünce 

iklimini belirleyen modernizm eleştirisi, birçok konuda olduğu üzere özne meselesinde de 

çok farklı bir anlayışın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu yeni anlayışa göre özne, kurucu bir 

role sahip olmayan, aksine tarih ve kültür tarafından kurulan bir yapı olarak 

değerlendirilmeye başlamıştır. Bu anlamda modern felsefedeki özne anlayışından çok farklı 

bir özne anlayışı ortaya çıkmıştır. Değişen bu özne anlayışının sanat alanında, biçimden 

içeriğe ve performanstan muhatap kitleye kadar birçok konuda önemli etkileri olmuştur. Bu 

anlamda postmodern özne anlayışı ile çağdaş sanat arasında, özellikle tarihsel ve kültürel 

bağlamın ortaklığından ötürü yakın bir ilgi bulunmaktadır. Bu ilgileri postmodern düşünce 

ikliminin temel ilkeleri bağlamında takip ettiğimizde çağdaş sanatın daha kolay 

anlaşılabileceği ve günümüzde ciddi bir sorun olan anlam meselesinin sanat eserleri 

bağlamında çözümlenmesinin mümkün olacağı iddia edilebilir. Bu bildiride ise modern 

felsefede karşımıza çıkan özne anlayışı ve bu anlayışa 20. yüzyılın özellikle ikinci yarısından 

sonra daha güçlü bir biçimde yöneltilen postmodern eleştiriler temel ilkeler bağlamında 

teorik bir çerçevede ele alınacak, ardından ortaya çıkan yeni özne anlayışının sanata ne gibi 

etkileri olduğu gösterilecektir. Böylece, çağdaş sanatın muğlak olduğu düşünülen ve 

anlaşılması güç olan kimi yanlarının aydınlatılması için teorik bir zemin sunulmuş olacaktır. 

Son olarak, bu teorik zemine ve tarihsel gelişmelere dayanılarak bir çağdaş sanat eleştirisi 

yapılacak ve buna bağlı olarak sanat alanında ne gibi eğilimlerin ortaya çıkabileceği 

tartışılmaya çalışılacaktır. 
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İKTİDAR ELEŞTİRİSİNDE BİR SÖYLEM DİLİ OLARAK GELENEĞİ 

DÖNÜŞTÜRME 

 

TRANSFORMING TRADITION AS A DISCOURSE LANGUAGE IN POWER 

CRITICISM 

 

Banu Çiçek ÖZAL1 

 

Sanatçının ürettiği bir yapıt sadece estetik bir nesne ya da biçimsel değerler bütünü 

olarak görülemez. Yapıt sanatçının yaşadığı çağın koşulları, dinamikleri, siyasal çalkantıları 

ve gündelik yaşama yansımaları ile bir bütün olarak değerlendirilir. Sanatçının iç 

huzursuzluğunun ve biçimsel kaygılarının eserine yansıması kadar toplumsal travmaların, 

siyasi yaptırımların kısacası bunu yöneten ve belirleyen iktidarın, sanatçının üretim sürecini 

etkilemesi kaçınılmazdır. Bireye kendi gerçeklik yasalarını dayatan, sınırlarını belirleyen, 

kimi zaman geçmişi tümden silip siyasi anlayışı doğrultusunda dönüştürmeye çalışan 

iktidarın eylemleri karşısında sanatçının bakış açısı da değişir. Bu iktidar biçimlerinden 

birinin etkisi bile özne konumundaki bireyde direnç istemi uyandırabilirken etnik ve dinsel 

sömürü biçimlerine ekonomik sömürü de eklenebilir. 15. ve 16. yüzyılda ortaya çıkan ve 

gerçek ifadesini reformasyonda bulan hareketlerin hemen tümü, dinsel ve ahlaki iktidarların 

bireyi biçimlendirme çalışmasına bir başkaldırıdır (Foucault, 2016). 

Modernleşme sürecinin ön koşullarından biri olan akıl ile bağdaşmayan her şeyi 

yıkma arzusu, geleneği de bir ölçüde reddeder. Akıl ve kişinin özgür iradesinin gelenekten 

bağımsız kalması gerektiğini, aksi halde aklın egemen olduğu bir dünya düzeninde geleneğin 

buna engel teşkil edeceğini savunur. Fakat modernizmi Bauman’ın deyimiyle akışkan bir 

süreç olarak değerlendirdiğimizde değişen paradigmaların ve neoliberal politikaların, 

sanatçının eleştirel düşünme tarzını postmodernitenin dinamikleriyle dönüştürerek tepkisel 

yapıtlar ortaya koyabilmesini mümkün kılar. Sanatçının karşı karşıya kaldığı ve apaçık olan 

gerçek, canlı bir organizma gibi sanatçının aklında, ruhunda ve sezgilerinde en doğru ifade 

aracını bularak başka bir gerçekliğe dönüşür. “Sanatın eleştirel gücü ve özgürlük 

mücadelesine katkısı, estetik biçiminde saklıdır. Bir sanat yapıtı, hakikiliğini, özgünlüğünü 

ne içeriğinin ne de saf biçiminin erdeminden değil, içeriğinin biçime dönüşmesinden alır” 

(Dellaloğlu, 2014). Bu gerçeklik farklı söylem şekilleriyle dile getirilebileceği gibi, iktidarın 

kendisini baskın kılmak amacıyla yok etmeye çalıştığı değerler ve gelenekler üzerinden de 

ifade edilebilir. 

Gelenek ve kültüre ait ögeler, yine iktidar tarafından yasaklanan hatta talana dönen 

bir kültür kıyımı noktasında, başkaldırı aracı olarak kullanılabilmesinin yanı sıra sınırsız 

imkânlarıyla da ilgi çekici olabilir. Geçmişin ve geleneğin, kültürlerin oluşumundaki rolü 

bir yana, insanları birleştiren, ortak paydada buluşturan ve kimi zaman karşı duruş 

sergileyebilen bir özelliği vardır. Sanatı bir tür direniş, ret, karşı koyuş olarak ele 

aldığımızda, aslında kendi şiddetini içinde barındıran şiddetsiz bir direniş biçimi olduğu 

görülür. Şiddete karşı yine içinde şiddetle başkaldırı barındıran şiddetsiz direniş biçimleri 

mevcuttur. Geleneksel bir şarkı, bir oyun ya da kültürel bir öge, baskı ve sansüre karşı 

kullanılan son derece etkili bir söyleme dönüşebilir. 1945’den 1991 yılına kadar Sovyet 

işgali altında kalan Estonya’nın kurtuluş mücadelesini başlatan hareketin geleneksel bir 

şarkıyla başlaması, siyasal ayağını bulmasıyla geniş kitleleri içine alan bir varoluş 

mücadelesine dönüşmesi, geleneksel olanın birleştirici ve kenetleyici yanını doğrulayan bir 
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hareket olarak ele alınabilir. “Üstelik bu geleneklerin kullanımı Estonya ulusunu yeniden 

kurmakla yetinmemiş, şiddetsiz bir duruş sergileyerek Sovyet saldırılarına gerekçe 

oluşturacak şiddet eylemlerinin de önüne geçmiştir” (May, 2016). 

Bu noktada gelenek sadece geçmişe bağlılığı körü körüne sürdürmek amacıyla değil, 

deneyimleri, geçmişe dönük hafızayı, emeği tüm sağlam yanlarıyla vurgulamak ve erk 

tarafından yıkılmak istenene karşı durmak amacıyla kullanılabilir. Aynı spesifik konu 

dahilinde kültür, gelenek ve inanç şekilleri de eskiden hiç olmadığı kadar tepkisel olarak 

kullanılabilir ve evrensel bir söylem haline dönüştürülebilir. Siyasi otoriteye, kendi eliyle 

yok etmeye çalıştığı binlerce yıllık kültür ve gelenekle karşı koymak elbette günümüz 

sanatçısının başkaldıran kimliğine yeni bir eklemleme değildir. Fakat ister dolaylı ister 

dolaysız biçimde en geleneksel ve kültürel olanın herhangi bir spesifik konuda çekincesiz ve 

direkt kullanılması, başkaldıran sanatçının söylem diline bir yenisini ekler. Öte yandan 

günümüz sanatçısının kimi zaman aktivist kimliği ile iktidarın yok etmeye çalıştığı geleneği 

eleştirel bir söylem diliyle yapıtlarında kullanması kapitalizmin sömürü mantığıyla yerel ve 

kültürel olanı ambalajlayarak yeniden sunma riskini de beraberinde getirebilir.  

Araştırma kapsamında seçilen sanatçılar ve yapıtlarındaki ortak nokta sanatçıların 

yaşadıkları kültür ve coğrafyanın bir parçası olan geleneği dönüştürmeyi, iktidara karşı bir 

başkaldırı aracı olarak seçmelerinin yanı sıra, içinde yaşadıkları ve hafızalarında iz bırakan 

bir süreci farklı biçim dilleriyle yansıtmak istemeleridir. Bu noktada geleneğin, 

dönüştürülmek yoluyla eleştirel bir söylem oluşturmakla birlikte yerel olmaktan çıkıp 

evrensel bir söylem haline dönüştüğü ölçüde değer kazandığı görülür. 
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ÖZNE OLABİLMEK, ÖZERKLİK VE SANAT 

 

BEING A SUBJECT, AUTONOMY AND ART 

 

Abdullah Cem ÖZAL 

 

Sanatın eylemi kime aittir? Sanatı, insanın bilgi dünyasıyla kurduğu ilişkiden 

kendine dair anlamlar ya da izler oluşturarak aktarması işi olarak tanımlarsak bu aidiyet 

“özne”yi işaret eder. Elbette bu özne Descartes ile aydınlanma düşüncesindeki anlamına 

kavuşan özerk bir özne düşüncesidir. Bu düşünce ise özellikle aydınlanma düşüncesinin de 

özne üzerinden şekillenmesinde önemlidir. Sözünü ettiğimiz özneye dair özerklik durumunu 

ilk olarak resim alanında romantiklerde gözlemlemek mümkündür. Ressam bir “özne” 

olarak salt duyu organlarının ona verdiği bilgilere bel bağlamaz. Fenomenlerin 

kendinde/öznede-ki karşılıkları ile birlikte onun bilgisine ulaşmaya çalışır.  Bu bilgi 

sanatçının zaman içerisinde geleneğe, akla, teknolojiye, kurumlara ve hatta kendisine 

yönelttiği karşı duruşun bilgisi olacak ve sanatın içeriği sanat olacaktır. Daha sonra Kant’ın 

genel çerçevesini çizdiği estetik alanında belirteceği, bir eserin çıkar ya da amaç olmaksızın 

“güzel” olma durumu, tam da öznedeki bu özerk durumun sonucudur. Daha çok aydınlanma 

ile başlayan modernite ilkeleri sosyalist ütopyalar çerçevesinde gelişmiş ise de modernizme 

dair pratiklerin ekonomi politikalarınca yanlış uygulamaları sonucunda gelinen noktada 

Descartes’ın ya da Kant’ın tanımladığı özne, bu tanımından neredeyse tamamen zıt bir 

noktada kendisini bulmuştur. Özellikle neoliberal ekonomi politikalarının küreselleşme 

amacına hizmet eden iktidarların gözünde özne, kontrol edilebilen, yönlendirilebilen bir 

uzuv olarak görülmektedir. Benjamin’in, Foucault’un saptamaları da bu yöndedir. Kant özne 

olabilme durumunu tamamen özerk bir konumda tutarken benzer bir noktada olan Foucault, 

günümüzde özneyi tam da bu niteliğinden dolayı iktidarların özerkliğini elinden almaya 

çalıştıkları bir yapı olarak görmektedir. Özerk özne bir tehdittir. Tartışılması gereken temel 

sorunlardan biri modernist özne konumundan günümüz özne konumuna gelirken yitirdiği ya 

da elinden alınmaya çalışılan özerkliğini kaybeden özne ve faaliyeti olan sanattır. 

Dolayısıyla sanat alanında sorulması gereken sorunun şu olması gerekir: Öznenin özerkliğini 

yitirdiği bir noktada sanatın özerkliğinden bahsedilebilir mi?  

Bu çalışmada, bir sanatçı olarak öznenin romantiklerle elde ettiği özerkliğinin 

günümüze gelinceye dek nasıl ve neden yok olduğu ya da yok edilmeye çalışıldığı sanat 

alanından örnekler ile ilişkilendirilerek tartışılmaya çalışılacaktır. 
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FELSEFE VE SANAT İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA RENÉ MAGRİTTE’İN 

“İMGELERİN İHANETİ” ADLI ESERİNE MİCHEL FOUCAULT’NUN 

YAKLAŞIMI ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME 

 

AN ANALYSIS OF MICHEL FOUCAULT’S APPROACH ON “THE 

TREACHERY OF IMAGES” BY RENÉ MAGRITTE IN THE CONTEXT OF 

RELATIONS BETWEEN PHILOSOPHY AND ART 

 

Bengisu Muazzez KURTULUŞ* 

 

Bu bildiri, Michel Foucault’nun Saussurecü dilbilimin argümanlarından beslenerek 

Magritte’in “İmgelerin İhaneti” adlı resmindeki sözcüklerle imgelerin neye gönderimde 

bulunduğuna dair yaptığı çözümlemeyi ve “Bu Bir Pipo Değildir” adlı metniyle 

gerçekleştirdiği okumanın görünür hale getirdiği disiplinlerarası alanı tartışmak 

amacındadır.  

Kısaca bahsedilecek olursa, Michel Foucault’un “Bu Bir Pipo Değildir” adlı metni, 

Magritte’in “İmgelerin İhaneti” ve “İki Gizem” eserleri ekseninde imge (görsel temsil, 

görüntü), sözcük (dilsel gösterge) ve nesne (gerçeklik) arasındaki bağı felsefi bir 

çözümlemeye uğratmaktadır. Magritte “İmgenin İhaneti” adlı resminde pipo olarak bilinen 

nesnenin oldukça gerçekçi bir temsilini plastize etmiş; ancak altına “Bu Bir Pipo Değildir” 

ileri-sürüşünü iliştirerek, Klasik Batı Sanatındaki benzeyiş ilkesini ters-yüz etmiş, böylelikle 

alımlayıcının gerçekliğin temsili meselesini sorgulayabileceği bir düzlem yaratmıştır. 

Sanatçı plastiğin (boya resmi) içine yazı yazmak suretiyle kuramsal alana ait bilgiyi ve onu 

taşıyan dilsel ifadeleri görsel imajlar olarak eklemlemiştir. Foucault’ya göre bu iki ileri-sürüş 

arasında çelişki var gibi görünse de (görsel temsil bir pipo olduğunu, dilsel gösterge ise o 

çizimin bir pipo olmadığını söylese de) temelde imgenin ve dilin gerçeği yeterince 

karşılayamadığına dair bir eleştiri barındırdığı ifade edilebilir. Öte yandan düşünür, 

Magritte’in figür ve metni bir araya getirerek oluşturduğu resmi çözülmüş bir kaligram1 

olarak betimlemiş ve yazı figürün ben bir pipoyum önermesini reddeden bir totolojiye 

dönüşmüştür. Bu noktada resimdeki metin, eski ideogramı2 yeniden kurmak için figüre pipo 

olmadığını didaktik bir dille ifade etmeye çalışan bir unsura dönüşmüştür. Foucault’nun 

Magritte resminde tespit ettiği benzeyiş ve andırış kavramları ile yaptığı çözümleme, andırışı 

resimdeki monarşiyi yıkan, benzeyişi de buyuran ve sınıflayan ilk başvuru noktası olarak 

betimler. Yani benzeyişte resim model aldığı nesneyi birebir temsil etmek isterken; andırışta 

modeline yaklaşmamak için direnir.  

Özetlenecek olursa, çalışmalarının neredeyse çoğunu modernitenin bireyler 

üzerindeki etkisi ve yeni iktidar ilişkilileri üzerine kuran Foucault’ya göre, görsel imge, 

temsil ettiği nesneyi birebir karşılamadığı gibi, dil de temsil ettiği nesneyle birebir örtüşmek 

zorunda değildir. Dolayısıyla nesnenin ya da dilin daima imgeye karşılık geldiği fikrinin 

sarsılmasıyla sanata ilişkin güvenli alanın aradan çekildiği bir durumu tahlil eden “Bu Bir 

Pipo Değildir” adlı metin gizil biçimde modern öğretiyi de soruşturan bir yapıya sahiptir. 
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BOZUK PARAMDAKİ MİKROORGANİZMALAR: BEŞİNCİ SINIF 

ÖĞRENCİLERİNİN MİKROSKOBİK CANLILAR HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ 

 

MICROORGANISMS ON MY COINS: 5th GRADE STUDENTS’ OPINIONS 

ABOUT MICROSCOPIC LIVING THINGS 

 

Simay ERUYSAL 

Nurettin ŞAHİN 

 

Öğrencilerde mikroskobik canlılara yönelik farkındalığı artırmak ve hijyen 

kurallarının pekiştirilmesi amacıyla “Bozuk paramdaki mikroorganizmalar” adlı deneysel 

bir etkinlik yapılmıştır. Mikroskobik canlılar Fen Bilimleri ders konularının içinde soyut 

kavramlardandır. Öğrenciler, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük olan mikroskobik 

canlılar hakkında çeşitli alternatif kavramlara sahiptirler. Mikroorganizmaların çoğunlukla 

zararlı, hastalık yapıcı varlıklar olduğu, kirli-pis ortamlarda bulunduğu yaygın bir görüştür. 

Buna karşın mikroorganizmaların biyoteknolojik, endüstriyel ve ekolojik önemi ile genel 

özelliklerin hakkında farkındalık sınırlıdır. Sağlıklı bir yaşam için vücudumuzun ve yakın 

çevremizin ayrılmaz bir parçası olan mikroskobik canlılar hakkındaki eksik öğrenmeleri 

tamamlayacak ve somutlaştıracak etkinliklerin geliştirilip uygulanması önemlidir. 

Araştırmada, tek gruplu öntest sontest basit yarı-deneysel desen kullanılmıştır. 

Çalışma grubunu, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı birinci döneminde Muğla’daki bir devlet 

ortaokulunda öğrenim gören 17 (13 kız, 4 erkek) beşinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. 

Verileri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından literatür taraması yapılarak ve alan 

uzmanlarının kanısı alınarak geliştirilen, beş açık uçlu sorudan oluşan mikroorganizma 

farkındalık anketi, kelime ilişkilendirme testi ve etkinlik çalışma yaprağı kullanılmıştır. 

Veriler nitel olarak içerik analizi yapılarak çözümlenmiştir.  Etkinlik çalışma yaprağı 

Tahmin-Gözlem-Açıkla prensibine göre hazırlanmıştır. Öğrenciler önceden hazırlanmış 

besiyeri içeren petri kaplarına madeni paraları yerleştirerek mikroorganizma gelişimini 

gözlemlemiş, tahmin ve gözlem sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunmuş, gözlemlerine 

ilişkin verileri, tablo ve şekil olarak raporlaştırmıştır.  

Kelime ilişkilendirme testine dayalı veriler incelendiğinde öğrenciler mikroskobik 

canlılar ile ilişkili kavramları; mikroskop, küçük canlılar, bakteri, küf, ve mantarlar şeklinde 

ifade etmişlerdir. Etkinlik sonrasında öğrencilerin mikroorganizma farkındalık anketine 

verdikleri cevaplardan mikroskobik canlıların insanlar ve çevre ile olan etkileşimlerini 

faydalı ve zararlı olarak nitelendirdikleri ve mikroorganizmaların zararlı, hastalığa neden 

olan canlılar olduğu yönündeki algının azaldığı belirlenmiştir. Etkinlikler sırasında 

öğrenciler bilimsel düşünme, hipotez kurma ve verileri açıklama süreçlerine aktif olarak 

katılım sağlamışlardır.  
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ORTAOKUL FEN BİLİMLERİ DERS KİTAPLARININ BİLİM TARİHİ 

KULLANIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 

EXAMINATION OF LOWER SECONDARY SCIENCE TEXTBOOKS IN THE 

TERMS OF USE OF THE HISTORY OF SCIENCE 

 

Ayşen YILDIRIM1 

Süveyda SÖYLEMEZ2 

Oktay ASLAN3 

 
Ülkemizde Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nda bütün bireylerin fen okuryazarı 

olarak yetişmesini amaçlanmıştır (Millî Eğitim Bakanlığı [MEB], 2018). Bilim insanlarına göre, 

bireylerin bilimsel okuryazarlığı fen eğitimine bilim tarihinin bilim felsefesiyle birlikte dâhil 

edilmesiyle gelişmektedir (Matthews, 2017). Bilim tarihi, bilimsel bilgilerin gelişim sürecini, 

tarih, felsefe, sosyoloji ve psikolojik boyutların bilimle bağlantılarının anlaşılmasına katkı 

sağlayarak, fen öğretimine olan ilgiyi de arttırmaktadır (Justi ve Gilbert, 2000). Bu nedenle bilim 

tarihi öğretimi birey ve toplum açısından önemli bir yer edinmektedir.  

Ders kitapları, birçok disiplin alanının öğretiminde materyal olarak kullanılmaktadır. 

Öğretmenlerin ve öğrencilerin öğretim sürecinde temel kaynağı olarak görülen ders kitaplarının 

bu süreci etkili ve kolaylaştırıcı hale getirebilmesi için birtakım özelliklere sahip olması 

gerekmektedir. Bu özellikler düşünüldüğünde ele alınması gereken ilk esas, ders kitaplarının 

öğretim programını temsil etme gücüdür (Göçer, 2007; Kılıç, 2007). Literatürde ders kitaplarının 

birçok disiplin alanında, öğretim programının kazanımlarını ve temel amaçlarını temsil edebilme 

gücü araştırılmaya ve tartışılmaya başlanmıştır. Fen bilimleri ders kitaplarının incelemeye tabii 

tutulan disiplin alanlarından birinin ‘bilim tarihi’ olduğu dikkat çekmektedir. 2018 yılında 

yenilenen fen bilimleri dersi öğretim programının özel amaçlarına ‘‘Bilim insanlarınca bilimsel 

bilginin nasıl oluşturulduğunu, oluşturulan bu bilginin geçtiği süreçleri ve yeni araştırmalarda 

nasıl kullanıldığını anlamaya yardımcı olmak’’ (MEB, 2018) ifadesi eklenerek olarak doğrudan 

bilim tarihi öğretiminin önemine dikkat çekilmiştir. Bu nedenle bu araştırma yeni öğretim 

programı dikkate alınarak hazırlanan fen bilimleri ders kitaplarında bilim tarihinin kullanım 

durumunun incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman 

incelemesi kullanılmıştır. Bu kapsamda 2018-2019 ve 2019-2020 öğretim yıllarında Milli 

Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylanmış fen bilimleri ders kitaplarından 

5. ve 8. sınıf düzeylerinden iki, 6. ve 7. sınıf düzeylerinden dört kitap olmak üzere toplam 12 

kitap incelenmiştir. Kitapların analizinde kavramsal, prosedürel ve bağlamsal bilim tarihi 

anlayışı bakımından incelenmesini sağlayan bir puanlama anahtarı kullanılmıştır. Yapılan 

analizler sonucunda, incelenen kitaplarda bilim tarihine bağlamsal anlayış açısından daha çok 

yer verilirken, kavramsal ve prosedürel anlayışa daha az yer verildiği fakat bu kullanımlarında 

yetersiz olduğu tespit edilmiştir. 
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OKULÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİNE 

YÖNELİK YETERLİKLERİ İLE EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

 

EXAMINATION THE RELATIONS BETWEEN EARLY CHILDHOOD 

PRESERVICE TEACHERS’ EPISTEMOLOGIES BELIEFS AND 

COMPETENCIES IN SCIENCE 

 

Yasemin SARIKAYA1 

Maide ORCAN KAÇAN2 

Muhammet Mustafa ALPASLAN3 
 

Öğrencilere nitelikli bir eğitimin verilmesinde öğretmenlerin mesleki yeterlilikleri ve 

tutumları büyük önem taşımaktadır. Öğretmenlerin mesleki yeterlilikleri ve tutumları değişen 

koşullardaki eğitime adapte olabilmelerinde ve mesleki alanda kendilerini yenileyebilmelerinde 

gerekli görülen koşullardır (Özbey ve Alisinanoğlu, 2010). Öğretmenlerin mesleki alanda genel 

yeterliliklerinin ve tutumlarının yanı sıra mesleki alandaki epistemolojik inançları da önemlidir. 

Epistemolojik inanç bireyin bilgiyi nasıl tanımladığı, bilgiye nasıl ulaşabileceğini, bilginin neden 

gerekli olduğu ve bilginin basitliği kesinliği ile ilgili inançlarını tanılamaktadır. Bireylerin 

epistemolojik inançları derse yönelik başarı, ilgi ve tutumlarını etkilemektedir. Bilimsel 

epistemolojik inançlar ve fen öğretimine yönelik yeterlikler arasındaki ilişkide oldukça önem 

taşımaktadır. Bu araştırma ile okulöncesi öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının ve fen 

öğretimine ilişkin yeterlikleri cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenleri açısından incelenmesi, 

epistemolojik inançları ile yeterlikleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu 

araştırmada nicel araştırma tarama modeli kullanılacaktır. Araştırma grubunu, farklı Üniversitelerde 

Eğitim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği 3.ve 4.sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmeni adayları 

seçilmiştir. Araştırmada Özbey ve Alisinanoğlu (2010) tarafından geliştirilen “Okul Öncesi 

Öğretmenlerinin Fen Etkinliklerine İlişkin Yeterlilikleri Belirleme Ölçeği” ve Conley ve diğ. (2004) 

tarafından geliştirilmiş 26 maddelik beşli Likert tipte olan “Bilimsel Epistemolojik İnançlar Ölçeği” 

kullanılacaktır. Verilerin analizi için SPSS yazılımında korelasyon ve t-testi analizi kullanılacaktır. 

Veri toplama işlemi devam etmektedir. Bu çalışmanın sonucunda okulöncesi öğretmeni adayları 

epistemolojik inançları ve fen eğitimine yönelik tutumları arasında anlamlı bir ilişkinin olması 

beklenmektedir. Sınıf öğretmeni adaylarının cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre 

epistemolojik inançları ve fen eğitimine yönelik yeterlikleri arasında düşük düzeyde anlamlı bir 

farklılık olması beklenmektedir. 
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FEN ÖĞRETİMİNİN FELSEFE İLE İLİŞKİSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ 

GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 

 

EXAMINATION OF THE VIEWS OF STUDENTS ON THE RELATIONSHIP OF 

SCIENCE TEACHING WITH PHILOSOPHY 

 

Gamze DURSUN  

 

Günümüzde fen eğitiminin niteliğini geliştirmek için yapılan pek çok çalışmada ve 

hazırlanan öğretim programlarında öğrenci etkinliğine dayalı öğretim yöntemlerine yer 

verilmekte, öğrencinin ezbere bilgi edinmesinden ziyade öğrendiklerini günlük yaşam 

problemlerinin çözümünde kullanması beklenmektedir (MEB, 2018). Ancak ders işlenişinde 

karşılaşılan pek çok problemin temelinde öğrencilerin eleştirel ve analitik düşünme 

becerisini yeterince geliştiremedikleri için fen eğitiminden beklenen verimin alınamadığı 

ortaya konmuştur. Felsefi düşünme ve sorgulamanın çocuklardaki “doğru soru sorma” 

becerisini geliştireceği yönündeki görüşleri temel alarak farklı derslerde felsefe disiplinine 

dayalı etkinliklere yer verilmesi önerilmektedir (Altan, 2020; Evren, 2012; Kurnaz, 2019, 

s.26). Ancak bu noktada öğrencilerin felsefeye ve felsefe etkinliklerine bakış açısının 

etkinliklerin planlanması ve yürütülmesinde etkili olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın 

amacı ortaokul öğrencilerinin felsefe disiplinine yönelik bakış açılarını ve fen öğretimi-

felsefe arasındaki ilişkiye dair mevcut görüşlerini ortaya koyabilmektir. Bu amaç 

kapsamında mevcut durumu betimlemek ve olumlu/olumsuz değerlendirmelere ilişkin 

öğrenci görüşlerini derinlemesine inceleyerek bu görüşlerde karşılaştırma yapabilmek 

amacıyla çalışma, nitel araştırma deseni kapsamında yürütülmüştür. Araştırma tarama 

modelinde durum (örnek olay) çalışması olarak gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin fen-felsefe 

ilişkisini ayrıntılı olarak yorumlamaları ve bu konudaki farklı bakış açılarını ortaya 

koymaları hedeflendiğinden durum analizi kapsamında bir çalışma gerçekleştirilmiştir 

(Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2012, s. 249). Veri toplama 

aşamasında, çalışma grubunda yer alan öğrencilerin fen öğretiminde felsefi sorgulamaları 

kullanmaya yönelik ilgi, görüş ve tutumlarını ortaya çıkarmak amacıyla serbest bilgi 

değişimini sağlayan sosyal ortamı yaratmak üzere mülakat (görüşme) yöntemi kullanılmıştır 

(Balcı, 2018, s.168). Görüşme sırasında araştırma kapsamında yer alan tüm soruların 

cevaplarını alabilmek için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışma 6. ve 

7. sınıf düzeyinde toplam 30 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Salgın süreci nedeniyle yüz 

yüze gerçekleştirilemeyen görüşmeler Zoom programı üzerinden online olarak 

gerçekleştirilmiştir. 

Görüşme sürecinde toplanan verileri açıklayabilecek kavram ve ilişkilere 

ulaşabilmek için veriler içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Öğrenci ifadelerinden 

çıkarılan söz veya söz öbekleri alınmış, benzer ifadeler aynı kod altında toplanmıştır. 

Tematik kodlama sonucu ortaya çıkan kod ve temalara tüm veri setinin işlendiği, araştırma 

sorusunun cevabı olan ifadelerin hiçbirinin açıkta kalmadığı kontrol edildikten sonra 

kodların tekrarlanma sıklıkları üzerinden elde edilen veriler tablolaştırılmış ve bu tablolar 

üzerinde frekans ve yüzde değerleri ile sayısallaştırılmıştır. Elde edilen verilere göre 

öğrencilerin büyük çoğunluğu felsefeyi bilimden çok tarih ile ilgili bir kavram olarak 

değerlendirmiş, günlük hayat deneyimlerinde felsefenin pratik olarak bir işlerine 

yaramayacağını belirtmişlerdir. Felsefe denildiğinde akla gelen isimler arasında çoğunlukla 
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antik çağ filozofları gelirken, günümüz toplumunda Türk filozoflarının var olduğunu 

düşündüklerini ama bunların tam olarak ne yaptıklarını ve kimler olduğunu bilmediklerini 

ifade etmektedirler. Fen öğretiminde felsefe etkinliklerinin bazı konularda işe yarayacağını 

belirtmelerine rağmen atom hakkındaki görüşleri incelenen Demokritos’un çalışmalarının, 

ders kitaplarında bilimsel olmayan bir çalışma olarak sınıflandırıldığını dolayısıyla felsefi 

yöntemlerin bilimsel araştırmaya uygun olmayabileceğini ifade etmişlerdir. Çalışmanın 

sonucunda ortaokul düzeyi öğrencilerin genel olarak bilim-felsefe ilişkisini eleştirel 

düşünme bağlamında kuramadıkları ortaya çıkmıştır. Bu bakış açısının farklı öğrenme 

alanlarında felsefi etkinlikler planlamak ve uygulamak konusunda önemli bir engel 

oluşturduğu göz önüne alınırsa, felsefi etkinliklere geçiş yapmadan önce öğrencilerdeki 

felsefe algısını geliştirmeye yönelik çalışmalara yer verilmesi önerilmektedir. 
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EPİSTEMİK BAKIŞ AÇISINDAN EĞİTİMİN AMACI 

 

THE AIM OF EDUCATION FROM THE EPISTEMIC POINT OF VIEW  

 

Nusret Erdi ELMACI 

 

Son yıllarda epistemik bakış açısından eğitimin amacının ne olduğu hakkında bir 

tartışma söz konusudur. Bu konuda ileri sürülen yaklaşımlar genel olarak üç şekilde 

ayrılabilir: Geleneksel yaklaşıma göre eğitimin asıl amacı bilgi ya da doğruluk gibi 

epistemik iyilerdir. Eğitim süreci içerisinde öğrencide teşvik edilecek kavrama, sorgulama 

ya da açık fikirlilik gibi unsurların rolü, asıl amaç olan bilginin edinilmesi ve aktarılması 

içindir. Bu düşünceye itiraz olarak sunulan ikinci bir görüş ise eğitimin asıl amacının 

öğrencinin analiz etme, yorumlama, değerlendirme gibi bilişsel yeteneklerini geliştirmek 

olduğunu öne sürer. Eleştirel düşünmenin öğrencide geliştirilmesi gereken en önemli 

yetenek olduğunu vurgulayan bu yaklaşıma göre öğrenci pasif bir alıcı konumunda 

düşünülemez. Üçüncü bir bakış açısına göre eğitimin asıl amacı öğrencide açık fikirlilik veya 

meraklılık gibi entelektüel erdemleri geliştirmektir. Çünkü öğrencilerin iyi düşünürler olarak 

doğruları kavrayan ve oluşturan bir sürecin içerisinde olmaları yalnızca bilgi edinen bir 

pozisyonda olmalarından daha çok istenen bir şeydir (Watson, 2016, ss. 152-155).  

Eğitimin temel amacının bilgi ya da doğruluk olduğu fikri Platon’dan bu yana eğitim 

konusuna eğilmiş çoğu düşünürde görülebilen genel bir iddiadır. Çağdaş literatürde ise bu 

iddiayı paylaşan en önemli isimlerin başında Alvin Goldman gelir. Ona göre eğitimin temel 

amacı bilginin teşvikidir. Eğitim bu amacını önceden var olan bilgilerin organizesi ve 

aktarımı, öğrenciyi cesaretlendirecek bir çevre ya da dürtü, doğruya yönelik bir soruşturmayı 

yürütecek ve öğrencinin özerkliğini kolaylaştıracak teknik ve beceriler yoluyla sürdürebilir 

(Goldman, 1999, s. 349). Bununla birlikte, eğitimin amacının bilgi olduğunu ifade etmenin, 

eğitimin yöntemi anlamında öğrencinin zihnine doğruları aktarmak şeklinde anlaşılmaması 

gerektiğini belirten Goldman, yöntemin ne olması gerektiğinden bağımsız olarak eğitimin 

amacının bilgi olduğunu savunur. Çünkü eğitimde kullanılacak modeller ya da öğrencide 

geliştirilecek yetenekler bir epistemik son değildir. Yalnızca bilgi bir epistemik son olarak 

eğitimin amacı için uygun bir adaydır (Goldman, 1999, s. 363).  

Bu iddiaya karşı çıkan ve genel olarak eleştirel düşünme hareketi olarak 

isimlendirilen yaklaşımın savunucuları, bir öğrencide gelişmesi gereken asıl becerinin 

sebepler ve inançlar arasındaki ilişkiyi değerlendirebilmek olduğunu ileri sürmektedir. 

Çünkü eleştirel düşünme yeteneği gelişmemiş bir öğrenci manipüle edilmiş bir şekilde bilgi 

aktarımına tabi kılınabilir ya da bilgiye sahip olsa bile bu bilginin zihninde oluşma şekli 

açısından irrasyonel bir durumda olabilir.  Eğitim açısından kabul edilemeyecek olan bu tür 

ihtimalleri elemenin tek yolu öğrencinin delilleri değerlendirme yeteneğini geliştirmesi ve 

tutum, eğilim ya da karakter özellikleri bakımından eleştirel bir ruhu taşımasıdır (Siegel, 

2016, ss. 95-96). 

Bunların yanı sıra, eğitimin amacının ne olduğu hakkındaki üçüncü yaklaşıma göre 

bilginin temel amaç olarak görülmesi yeterli bir hedef değildir. Eğitimden beklenen yalnızca 

öğrencinin doğruları edinmesi olarak düşünülemez. Bilginin bilişsel yetenekle bağlantısında 

anlaşılması gerektiğini vurgulayan Duncan Pritchard’ın geliştirdiği bu bakış açısına göre, 

özellikle enformasyon çağında eğitimin öğrencilerde doğruyu ve yanlışı ayırt edecek 

yeteneklerin geliştirilmesine odaklanması gerekir. Dolayısıyla öğrencinin doğruları 
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saptayabilecek bilişsel yetenekleri kazanması eğitimin temel amacıdır. Bu da ancak 

öğrencilerin bilişsel kazanımları, yani anlama yetilerine yönelik bir eğitim anlayışıyla 

mümkündür (Pritchard, 2013, ss. 236-237).  

Bu çalışmada, eğitimin epistemik açıdan amacının ne olduğu hakkındaki tartışmanın 

temel unsurları sunularak, yaklaşımların bir analizi yapılacaktır. Böylelikle söz konusu 

görüşlerin tanıtılması ve bu esnada tartışmada aldıkları pozisyonların güçlü ve zayıf 

yanlarının tespiti hedeflenmektedir. Ancak çalışmanın asıl hedefi eğitimin nihai amacının 

bilginin edinilmesi ve aktarılması olduğunu savunmaktır. Böylece çalışma, bir yandan 

probleme yönelik bir pozisyon alarak tartışmayı zenginleştirmeyi, diğer yandan da Türkçe 

literatürde pek çalışılmamış bir konuya ilgi çekmeyi amaçlamaktadır. 
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NÜFUS, KALKINMA, DEMOKRASİ VE EĞİTİM İLİŞKİLERİ 

 

POPULATION, DEVELOPMENT, DEMOCRACY AND EDUCATION 

RELATIONS 

 

Çeşminaz ŞAFAK KUMBASAR1 

Feyyat GÖKÇE2 

 

Sanayi devriminin yarattığı modernist anlayışın oluşturmayı hedeflediği toplumun 

en belirgin özelliği, ihtiyaçlarının farkında olan ve bu ihtiyaçlarını karşılayabilecek araçlara 

sahip bireylerin yetiştirilmesiydi. Bunun için kullanılan temel yapı ise demokrasi ve 

demokrasiyi yaşatacak bireyleri yetiştiren eğitim sistemleri olarak belirlenmişti. Başka bir 

ifade ile Adam Smith’in “Ulusların Refahı” adlı eserinde de belirttiği üzere özgürlük ve 

eğitim, bireysel ve toplumsal gelişmenin, refahın itici gücü olarak kabul edilmişti (Smith, 

2007). Bunun sonucunda ihtiyaçlarını özgürce karşılayabilen, başka bir deyişle 

ihtiyaçlarının peşinde özgürce seçimler yapabilen tüketicilerden oluşturulan siyasal 

sistemler ve bu sistemlerin sürekliliğini sağlayacak eğitim sistemleri oluşturuldu. Aradan iki 

yüzyıldan fazla zaman geçmesine rağmen ne yazık ki modernizmin hedeflerine ulaşılamadı. 

Bilim ve teknolojide onca ilerleme kaydedilmesine rağmen birçok ülkede gerçek anlamda 

demokrasi kurulamadı, savaşlar sonlandırılamadı, kaynaklar eşit olarak dağıtılamadı, 

cinsiyetler arası eşitsizlik giderilemedi, kadim hastalıklar sonlandırılamadı, yeni hastalıklara 

çare bulunamadı, en temel haklardan eğitim hakkından yoksun kitlelere istenilen oranda 

ulaşılamadı. Aksine yeni liberalizm ya da post modernizm adı altında yukarıda belirtilen 

sorunlarla yeni bir dünya düzeni oluşturuldu. Bu düzenin sürdürülmesi amacıyla birçok 

rasyonelleştirme araçları geliştirildi. Bu araştırma uluslararası doküman ve raporların 

yardımıyla mevcut durumun analizini yaparak ve durum analizi ile elde edilen bilgilerle 

geleceğe ilişkin projeksiyonlar geliştirmeyi amaçlamaktadır.  Bu amaçla uluslararası rapor 

ve dokümanlar incelenmiş ve bu dokümanlarda yer alan göstergelere dayalı çıkarımlarda 

bulunulmuştur.  

Uluslararası dokümanlar ve raporlar incelendiğinde ülkelerin kalkınmış ve 

kalkınmakta olanlar olarak gruplandırıldığı görülmektedir. Kalkınmışlık göstergelerine 

bakıldığında yaşam beklentisi, okullaşma oranları, kişi başına düşen eğitim yılı, insani 

gelişmişlik düzeyi, demokrasi ve özgürlükler, kişi başına düşen gelir, gelir dağılımında 

eşitlik, nüfusun yapısı gibi ölçütlerin kullanıldığı görülmektedir. Ülkelerin kalkınmışlık 

düzeyine göre sıralanmasında Demokrasi İndeksi, Dünya Özgürlük İndeksi, İnsani Gelişim 

İndeksi, Dünya Gelişim Raporu ve nüfus indeksleri gibi birçok indeks göstergeleri 

kullanılmaktadır. Dünya nüfusuna bakıldığında Afrika, Güney Amerika ve Orta doğu, 

Asya’nın orta ve doğusunda bulunan ülkelerin nüfus çoğunluğunun gençlerden oluştuğu 

(ortalama 15-30 yaş aralığında), Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinde genellikle nüfusun 

orta yaşlı ve yaşlılardan (ortalama 35-40 yaş aralığında) oluştuğu görülmektedir. The 

Economic Intelligence Unit’in 2018’de yayınladığı son raporuna göre Dünya genelinde 

ülkelerin %12’si tam demokrasi ile yönetilmektedir. 53 Ülkeyi kapsayan otoriter rejimler ise 

dünya genelinde %31,7’lik bir oran ile Dünya Nüfusunun %35,6’sını oluşturmaktadır. Son 

yayınlanan İnsani Gelişim Raporu’nun yukarıda belirtilen araştırma raporları ile paralellik 

gösterdiği söylenebilir. Raporda OECD ülkeleri en yüksek insani gelişim indeks değerlerine 
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sahip olan ülkeler olarak yer almakta ve bu ülkeleri Avrupa ve Orta Asya ülkeleri, Latin 

Amerika, Doğu Asya ve Pasifik Ülkeleri takip etmektedir. Arap Devletleri ve Güney Asya 

orta seviyede, Sahra altı ülkeleri ise en düşük insani gelişim indeks değerlerine sahip ülkeler 

olarak yer almaktadır. İnsani Gelişim Raporunda eğitime Gayri Safi Milli Hasıladan ayrılan 

payın Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinde ve %5-7 arasında değişirken Güney Amerika 

ülkeleri, Orta Asya ve Orta Doğu ülkeleri ile Afrika ülkelerinde %2-5 arasında olduğu 

görülmektedir. Diğer taraftan 2019 verilerine göre Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinde 

25 yaş üzeri kişi başına düşen eğitim yılının 12 yıl ve üzerinde olduğu buna karşılık Güney 

Amerika ülkeleri, Orta Asya ülkeleri ve Orta Doğuda 6-8 yıl, Afrika ülkelerinde ise 2-5 yıl 

arasında değişmekte olduğu söylenebilir.  

Durum sürmekte olan savaşlar açısından değerlendirildiğinde, bölgesel savaşların 

Güney Amerika ülkeleri, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde yoğunlaştığı görülmektedir. 

İnsani gelişmişlik raporları, demokrasi indeksi göstergeleri, özgürlük indeksleri, nüfus yapısı 

ve eğitimle ilgili göstergeler ve bölgesel savaşların sürdüğü ülkeler incelendiğinde ilginç bir 

örtüşmenin olduğu söylenebilir. Bu örtüşmeye bakıldığında; Kuzey Amerika ülkeleri ile 

Avrupa ülkelerinde demokrasi ve özgürlüklerin üst düzeyde, nüfusun orta yaş ve üzerinde 

olduğu, bu ülkelerde bölgesel savaşların olmadığı, eğitime yapılan harcamaların yüksek ve 

kişi başına düşen ortalama eğitim süresinin 12 yılın üzerinde olduğu görülmektedir. Buna 

karşılık Güney Amerika, Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinin birçoğunda otoriter 

rejimlerin sürdüğü, genç nüfusun yoğun olduğu, insani gelişmişlik göstergelerinin düşük, 

eğitime harcanan kaynakların yetersiz olduğu, kişi başına düşen eğitim yılının 3-8 yıl 

arasında değiştiği ve bölgesel savaşların bu ülkelerde sürmekte olduğu söylenebilir. Eğitimin 

sermaye bileşeni olarak ortaya konulmasından bu yana demokrasi ve bilime dayalı eğitim 

anlayışı ve sistemine sahip ülkeler günümüz dünyasının kalkınmış ülkeleri olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Buna karşılık demokrasi ve bilime dayalı olmayan eğitim anlayışına ve 

sistemine sahip ülkelerin nüfus artış hızlarının son derece yüksek olmasından dolayı genç 

nüfus oranının bu ülkelerde yüksek olduğu görülmektedir. Eğitim düzeyi düşük olan bu 

gençlerin ya kas gücüne dayalı tarım ve inşaat gibi alanlarda istihdam edildiği ya da savaşlara 

sürüldüğü görülmektedir. Buradan hareketle daha çok tüketen bireyler yerine üretmenin 

mutluluğuna sahip bireyleri yetiştirmeyi hedefleyen, gelir dağılımındaki eşitsizlikleri 

giderici siyasal sistemlerin kurulmasına hizmet eden, demokrasi ve bilime dayalı bir 

eğitimin, insanlığın temel sorunlarının çözümünde ve sürdürülebilir kalkınmanın 

sağlanmasında bir araç olarak kullanılabilir şeklinde bir değerlendirmeye gidilebilir.  
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KİMLİK, AİDİYET VE GÜNDELİK HAYAT BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE 

YAŞAYAN ERMENİLER 

 

IDENTITY, BELONGING AND EVERYDAY LIFE CONTEXT IN ARMENIANS 

LIVING IN TURKEY 

 

Zafer DURDU1  

Botan YILDIRIM2 

 

Kimlik kavramı sosyal bilimler literatürünün görece yakın zamanlarına aittir. 

Sosyolojinin ilk dönem klasikleri döneminde kavram henüz kullanılmaz. Kavram yaygın 

olarak II. Dünya Savaşı Sonrası dönemde kullanılır olmuştur. Kimlik, sınırları geçirgen, 

farklı yönleri bulunan ve kullanışlı bir kavram olarak birçok disiplin tarafından tercih edilen 

bir açıklama olarak görülmektedir. Kavram ayrıca birlikte birçok başka kavramla da 

yakından ilgilidir: birey, devlet, aile, din, siyaset, kültür, modernizm, postmodernizm, 

küreselleşme gibi alanlar ilk akla gelenler olarak sıralanabilir. 

Kimlik kavramının birbiriyle yakından ilişkili iki farklı boyutu vardır: kişisel kimlik 

ve toplumsal kimlik. Ayrıştırılan bu boyutlar ele alındığında; kişisel kimlik bir bireyin 

mevcut dünyaya olan yaklaşımını ve bu dünyada bulunduğu konumu belirleyen inanış ve 

bağlılıklarını ifade etmektedir. Toplumsal kimlik ise bireyin kendini tanımlamasına ve 

kendisini bunun ayrılmaz bir parçası olarak görmesine vesile olan ilişkilere tekabül eder. Bu 

çalışmanın konteksti açısından kolektif kimlik ön plandadır. Bu yüzden kolektif kimliğe ve 

onun doğal bir uzantısı olan etnik kimliğe odaklanılacaktır. Etnik kimlik, A. Smith’in de 

ifade ettiği üzere altı temel özelliği ile ayırt edilir: Kolektif bir özel ad, ortak bir soy miti, 

paylaşılan tarihi anılar, ortak kültür, özel bir “yurt” ile bağ, ve dayanışma duygusu. Söz 

konusu özelliklere Türkiye’de yaşayan Ermenilerin sahip olduğu söylenebilir. Tarihsel ve 

toplumsal şartlar itibariyle Ermeniler ile Türklerin birlikte yaşama deneyimlerinin uzun bir 

arka planı olduğu ve bu birlikte yaşam süresince yirminci yüzyıla kadar büyük sorunların 

yaşanmadığı görülmektedir. Ermeniler kendi kimliklerini koruma, sürdürme bağlamında 

Osmanlının tüm milletlere sunduğu imkanlara da sahip olmuşlardır. Herhangi bir isyana ve 

ayrılıkçı harekete girişmemişler ve “millet-i sadıka” olarak anılmışlardır. Bu çalışma, 

Türklerle birlikte yaşama deneyimi uzun bir tarihsel arka plana dayanan Ermenilerin kimlik, 

aidiyet ve gündelik yaşamlarına odaklanan, nitel bir saha çalışmasından hareket etmektedir. 

Kartopu örneklemiyle görüşmecilere ulaşılmış ve 15 kişi ile derinlemesine bir mülakat 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmamızın verimine uygun olmayacağını düşündüğümüz üç görüşme 

elenmiş ve toplamda 12 görüşme ile analiz gerçekleştirilmiştir. Çalışma İstanbul ve 

Diyarbakır illerinde gerçekleştirilmiş ve görüşmeler görüşülen kişilerin de rızası alınarak 

kayıt altına allınmıştır. Araştırmanın temel amacı Türkiye’de yaşayan Ermenilerin gündelik 

hayat stratejilerini, kimlik anlayışlarını, aidiyet durumlarını ortaya çıkarabilmektir. 
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“-İZM”LERİN ÖTESİNDE EĞİTİMİN NELİĞİNE FELSEFEYLE BAKMAK: 

TAKİYETTİN MENGÜŞOĞLU’NUN İNSAN VE EĞİTİM GÖRÜŞÜ 

 

LOOKING AT THE NATURE OF EDUCATION WITH PHILOSOPHY BEYOND 

“-ISM”S: TAKİYETTİN MENGÜŞOĞLU’S VIEW OF HUMAN AND 

EDUCATION 

 

Ayşe Çiğdem KOCAMAN 

 

Günümüzde eğitimin gerek bireysel gerekse toplumsal, siyasal, kültürel ve ekonomik 

yaşamdaki önemi ve etkisi hemen herkesin kabul ettiği bir gerçektir. Ancak insan eğitimine 

ilişkin yürütülen bilimsel araştırmalara ya da çalışmalara baktığımızda, büyük bir 

çoğunluğunun eğitimi, mesleki ve teknik bir sorun çerçevesinde ele aldığını, “insan ve onun 

eğitimi nedir?” sorusundan çok, daha etkin ve verimli bir eğitim yönteminin nasıl olması 

gerektiğine yoğunlaştığını görmekteyiz. Bu bağlamda, eğitimden, eğitilen kişinin, istendik 

birtakım davranışları, bilgi, beceri ve yetkinlikleri ya da fikirleri edinerek hem ruhsal hem 

de bedensel anlamda adeta belirli bir kalıba sokulmasını ve bir şey olmasını, söz gelimi 

doktor, mühendis, şoför, aşçı, milliyetçi, dindar, itaatkâr, uyumlu, ahlaklı vb. olmasını 

sağlama sürecinin anlaşıldığını söylemek mümkündür. Bu açıdan bakıldığında, eğitimin 

amacını da belirli bir toplumda belirli bir dönemde eğiten(ler)in ya da çoğunluğun 

benimsediği ön plana çıkardığı değer anlayışının, yani değer saydığı şeyler doğrultusunda, 

yapılmasına izin verdiği-vermediği, teşvik ettiği veya yasakladığı, iyidir-kötüdür dediği 

ahlaki değer yargılarının belirlediği görülmektedir. Ancak eğitimin amacı sık sık birbiriyle 

çatışan ahlaki değer yargılarından hareketle belirlendiğinde, çağımızda olduğu gibi sınır 

tanımazlığın, “her şey gider” ya da “her şey yapılabilir” ilkesinin baş değer yapılması, 

çoğulculuk adına çoklu hakikatin, göreceliliğin onaylanması, doğrunun, bilginin, insansal 

değerlerin nesnel gerçekliğini, anlam ve değerini giderek yitirmesi, eğitim de dahil olmak 

üzere her türlü insansal etkinliğin belirli kategorilere sokularak “izm”lerin altında 

değerlendirilmesi kaçınılmaz olmaktadır. Bu durumda ise “eğitim nedir?” ve “insanların 

eğitilmelerinin amacı nedir?” sorularına felsefi dayanakları bakımından bir yanıt vermek, 

yani insansal olan bir eğitim anlayışından söz etmek pek mümkün görünmemektedir. 

Dolayısıyla, insansal bir eğitimin neliği, amacı ve olanağının koşulları git gide unutulmakta 

ve/veya göz ardı edilmektedir. Nitekim ülkemizde olduğu gibi her değişen siyasi iktidarla 

birlikte eğitimin neliği, amacı, yöntemi veya uygulama şekli değişebilmekte, neredeyse 

yeniden yazılmaktadır.  

Peki, ama ulusal, yerel ya da bireysel çıkarlara dayanmayan, insanı herhangi bir 

amacın aracı yapmayan ve özerk bir alan olarak gören, ideolojik veya dinsel olmayan, 

taklitçilikten, ezbercilikten uzak, her türlü ahlaki değer yargılarının ve “izm”lerin ötesinde, 

kişilerin, insan olmanın bilgisini edinebilmelerine yardımcı olan, tam anlamıyla insansal bir 

başarı olarak nitelendirebileceğimiz bir eğitim anlayışı olanaklı değil midir? Bu soruya bir 

yanıt verebilmek için eğitime felsefeyle bakmak, dolayısıyla öncelikle insana ve onun 

yaşamına ilişkin her türlü sorgulamanın merkezinde yer alan “insan nedir?” sorusunu 

yanıtlamak ve buradan hareketle eğitimin neliğini ve amacını tartışmak gerekmektedir.   

Bu noktada, tür olarak insan ile yaşayan tek tek insanlar arasındaki bağı koparmadan, 

insan realitesini bütünüyle kapsayacak bir insan görüşü ortaya koyabilmek ve insanlara 
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insanı gösterebilmek için insanın tarih boyunca yapıp etmelerine, başardıklarına bakan 

Takiyettin Mengüşoğlu’nun insan, değer ve eğitim görüşüne kulak vermek bizler için yol 

gösterici olacaktır. Dolayısıyla bu bildiri, eğitimi insan için bir varlık şartı, temel bir 

fenomen olarak gören Mengüşoğlu’nun ontolojik temelli felsefi antropolojiye dayanan insan 

görüşünden hareketle, insanın ve bununla bağlantılı olarak eğitimin neliğini, insanın kendi 

bütünlüğünde özerk bir biçimde en temelde ne için eğitilmesi gerektiğini irdelemeyi konu 

edinmekte ve eğitimin her şeyden önce olanaklar varlığı olan insan için bir insanlaşma 

sorunu olduğuna dikkat çekmeyi amaçlamaktadır.  

Sonuç olarak, insan olmanın ne demek olduğuna, insana özgü özelliklerden, etkinlik 

ve başarılardan yola çıkarak ışık tutan, insanlaşma ile eğitim arasında koparılması olanaksız 

bir bağ kuran Mengüşoğlu’nun insan ve eğitim görüşü, kişilerin, insanı insan yapan ve diğer 

canlılardan ayıran olanaklarının ve özelliklerinin bilgisini edinmelerini, bilgisel 

yeteneklerini ve aynı zamanda etik yeteneklerini geliştirebilmelerini ve böylece gerçek 

anlamda bir insan olabilmelerini amaçlayan insansal bir eğitimin mümkün olduğunu, tarihsel 

varlık alanıyla bağını kurarak göstermesi bakımından önemlidir ve dikkatle incelenmeye 

değerdir. 
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EĞİTİM FELSEFESİNDE EPİSTEMOLOJİK TEMELLER ÜZERİNE 

 

ON THE EPISTEMOLOGICAL FUNDAMENTALS OF EDUCATION 

PHILOSOPHY* 

 

Hasret İNCE KÖKTEN 

 

Eğitim kapsamlı ve geniş bir kavramdır. Bu yüzden tek bir tanımla onu anlamaya 

çalışmak zordur. Tyler eğitimi davranış örüntülerini değiştirme süreci, Ertürk bireyin 

davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla istendik değişiklik oluşturma (Sönmez, 2012), 

Platon eğitimi tutarlı akıl yürütme becerisi kazandırma süreci, Rousseau doğayı keşfetme ve 

doğayla içi içe yaşama süreci, Dewey bireye problem çözme becerileri kazandırma süreci 

(Gutek, 2001) gibi tanımlarla ve amaç içerikleriyle ele almaktadır. 

Felsefe bilgelik sevgisi anlamına gelmektedir. Sorgulayarak, gerçeğin ve bilgeliğin aranması 

felsefi bir etkinliktir (Cevizci, 2011). Bu sorgulama ve arayış bilgi, bilim, varlık, ahlak, 

siyaset, sanat ve eğitimle ilgili çok geniş alanı kapsamaktadır. Bu bağlamda eğitim ve felsefe 

birlikteliğini oluşturan “Eğitim felsefesi nedir?” Eğitim felsefesi eğitimle ilgili kavramları, 

problemleri kendine has epistemolojik, ontolojik, etik ve estetik bağlamlarına göre analiz 

eden, eğitime önerilerde bulunan; eğitimin insan, bilgi, varlık, devlet, ideoloji, adalet, 

özgürlük, zaman ve mekân gibi birçok kavramını kendine özgü farklı bakış açısıyla 

tanımlayan ve ifade eden, aynı zamanda eğitimin birtakım problemlerine çözüm önerileri 

getiren hem teorik hem de uygulamalı bir alanı ifade eder. 

Buradaki açıklamalar bağlamında düşündüğümüzde eğitim ve felsefe iç içe 

çalışmaktadır. Eğitim programlarının hedef, içerik, eğitim durumu ve sınama durumu gibi 

öğelerinin yapılandırılmasında, getirdiği yeni önerilerle felsefe sistemleri eğitimi derinden 

etkilemektedir. Bu bağlamda öncelikli olarak eğitim felsefesi içerisinde, “Yetiştirdiğimiz 

insanın özellikleri neler olmalı?” “Hangi becerilere sahip olmalı?” “Ne öğretmeliyiz?” 

“Neden öğretmeliyiz?” “Bilmek nedir?” “Bilgimizin kaynağı nedir?” “Nasıl biliriz?” 

“Bilgimizin sınırları nedir?” gibi eğitimin öğrenmeyle ve bilgiyle olan ilişkisini ele alan 

sorular öne çıkar. Bu sorular bağlamında ise epistemolojinin neliği karşımıza çıkar. 

Epistemoloji ise bilgiyle ilgilenen, bilgiyle ilgili problemleri araştıran, bu problemleri ele 

alan bilginin kaynağını, doğasını, özü ve niteliğini, doğruluğunu, sınırlarını araştıran 

(Cevizci, 2011) bir felsefe disiplinidir. 

Eğitim felsefesi ve onun epistemolojik boyutunu yukarıdaki sorulara dayanarak 

açtığımızda, eğitim felsefesinin epistemolojik temeli, eğitim epistemolojisi, uzun zamandır 

devam eden eğitim olgusu ile ilgili çeşitli felsefe disiplinlerinin, -idealizm, realizm, 

natüralizm, pragmtizm, postmodernizm gibi sistemlerin bilgi ve öğrenmeyle ilgili geleneğini 

içerir. Bu durumda eğitim epistemolojisinin özünü eğitimin doğası ve amaçları, hedefleri, 

bilme, öğrenme, öğrenmenin doğası, yapısı, öğretme gibi öğeler oluşturmaktadır. Eğitim 

epistemolojisinde bilgilendirme olarak öğretme, birtakım becerilerinin gelişimi olarak 

öğrenme, kişisel gelişim ve entelektüelite için öğrenme ele alınmaktadır (Watson, 2016). 

Bunlar eğitim felsefesi içinde genel anlamıyla idealizm, realizm, natüralizm, 

pragmatizm, postmodernizm gibi felsefe sistemlerinin içinde kendine has epistemolojik 

örüntüleriyle ele alınmakta ve uygulanmaktadır. Buradaki açıklamalara bağlı olarak bu 

çalışmada eğitim felsefesi içinde önemli bir yere sahip olan eğitim epistemolojisi kavramının 

 
*Bu çalışma “Neoliberalizmin Eğitim Felsefesi Üzerine Bir İnceleme” adlı tezden üretilmiştir. 
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üzerinde durularak eğitim felsefesi içindeki eğitim anlayışlarının epistemolojik temellerine 

yönelik örnekler üzerinde durulacak ve eğitimin epistemolojik temellerinin ele alınma şekli 

ortaya konulmaya çalışılacaktır. Örneğin idealizme göre bilgi, gerçeğin bilgisi olmalıdır ve 

bu bilgiye yalnızca akılla ulaşılır. Yani bilgi apriori temellidir. Aynı zamanda bu bilginin 

öğrenilmesi değil, sorgulayarak doğurtulması önemlidir. 
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AHLAKİ TAVIR İLE AHLAKÇI TAVIR ARASINDA AHLAK EĞİTİMİ 

 

MORAL EDUCATION BETWEEN MORAL ATTITUDE AND MORALIST 

ATTITUDE 

 

Lokman ÇİLİNGİR1 

Hasan AYDIN2 

 

Geçici bir tanımlamayla ahlaktan insanların insanlara ve doğaya karşı davranışlarını 

düzenleyen inançlar, değerler ve normlar sisteminin bütününü; etikten de ahlak üzerine esaslı 

ve eleştirel bir düşünmeyi, ahlaki kavram ve yargıları rasyonel tarzda gerekçelendirmeyi 

anlıyoruz. Başta Platon olmak üzere İlkçağdan bu yana bireysel iyi ile toplumsal iyiyi 

gerçekleştirmenin yolunun toplumu topyekûn eğitimden geçirmek ve aydınlatmak olduğuna 

inanılır. Bu insanlık idealini gerçekleştirmek ahlakın en genel amacıdır. Günümüz 

dünyasında böyle bir hedefe ancak insan haklarına, demokratik ideallere bağlı kalmakla; 

yasa ve kurallara saygı duymakla; araştırmayı, akletmeyi ve özgürleşmeyi hedefleyen 

aydınlanma projesine katkı sağlamakla erişilebilir. Ahlak eğitimi veya etik (ahlak felsefesi) 

bu maksatla öğrencilerin kendilerini gerçekleştirebilecekleri, kendi kararlarını kendi 

başlarına verebilecekleri ve kendi yükümlülüklerini yerine getirebilecek bir bilinçliliğe 

erişebilecekleri bir programı uygulamaya koyar.  

Ahlak, “İyi veya mutlu bir hayat sürmek için nasıl davranmalıyız?” ve “Bir eylemi 

ahlaki kılan nedir?” sorularına cevap arar. O zaman ahlak eğitiminden söz ederken aslında 

kastedilen, ahlakın temel sorusuna (“Nasıl davranmalıyız?”) verilecek cevapların eğitimde 

nasıl ve ne ölçüde yer alması gerektiğidir. Eğitimin amacına ve ahlakın içeriğine dair farklı 

anlayışlar ahlak eğitiminin istikametini belirler. Hakikaten ahlak eğitiminin kapsamı ve 

amacı kadar yöntemi de hep tartışma konusu olmuştur. Gerek Türkiye’de gerekse dünyada 

ahlak eğitimi orta öğretimde uzun süre “din ve ahlak eğitimi” başlığı altında verilmeye 

çalışılmıştır. Dersin kapsamı bu olunca ve eğitimin amacı da genelde iktidarların siyasi 

programları etrafında biçimlenince, insanlık idealini temele alan evrensel etik ilkeleri 

kazandırma hedefi çoğu zaman arka plana itilmiştir. Bu yaklaşım yükseköğretimde okutulan 

ahlak veya etik derslerine de kısmen hâkimdir. İşte bu tebliğde ülkemiz özelinde ahlak 

eğitiminin ne maksatla, nasıl bir program dâhilinde ve hangi yöntemle verildiğinin genel bir 

değerlendirmesi yapılacaktır. Bu bağlamda ahlak eğitiminin, belli bir toplumda geçerli olan 

ve iktidarlar tarafından tercih edilen ahlaki kural ve değerlerin öğrencilere aktarılma sürecine 

mi (ahlakçı tavır), yoksa ahlaki norm ve yargıların eleştirel olarak aydınlatıldığı, bu şekilde 

de ahlaki bireysel bir bilinçlenmenin sağlandığı bir sürece mi (ahlaki tavır) karşılık gelmesi 

gerektiği tartışılacaktır. 
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ARİSTOTELES AHLAKINDAKİ “ALTIN ORTA” DOKTRİNİNİN ORTAÇAĞ 

HRİSTİYAN DÜNYASINDAKİ YANSIMASI: THOMAS AQUINAS 

 

THE REFLECTION OF THE “GOLDEN MEAN” DOCTRINE IN ARISTOTLE’S 

ETHICS IN MEDIEVAL CHRISTIAN WORLD: THOMAS AQUINAS 

 

Yağmur BAŞKAYA 

Ekin KAYNAK ILTAR 

 

Pek çok kültürde olduğu gibi, Antik Yunan kültüründe de önemli bir yere 

konumlanan “altın orta”, “ölçülü olma, aşırıya kaçmama, aşırılıklardan kaçınma, doğru 

ortayı bulma” gibi anlamlara karşılık gelmektedir. Yunan mitolojisinde ve Yunan 

düşüncesinde birçok örneklerine rastlanan, “mesos” kavramıyla karşılık bulan, “orta yolu 

bulma” anlayışı ilk başlarda insanın günlük yaşamına ilişkin bir öğüt niteliği taşımaktadır. 

Daha sonraları ise Antik Yunan filozoflarından Sokrates ve Platon, erdemi, erdemli insan 

olmayı, erdemli yaşamayı ölçülü davranış ile ortaya koymuşlardır. Fakat Platon’un öğrencisi 

olan Aristoteles (M.Ö. 384-322) özellikle Nikomakhos’a Etik ve Eudemos’a Etik başlıklı 

eserlerinde bahsettiği “mesos” kavramıyla “altın orta”yı sistematik bir ahlak doktrini haline 

getirmiş ve kendi özgün ahlak felsefesini ortaya koymuştur. Yunanca “eudaimonia” olarak 

ifade ettiği “nihai hedefe ulaşmak” yani “mutluluğu elde etmek” için gerekli olan erdem 

anlayışını “altın orta doktrini”yle inşa etmiştir. Aklı ön plana çıkaran Aristoteles, insanın 

pratik yaşamında aklının onu yönlendirmesi doğrultusunda, aşırılıklardan kaçınarak, iki aşırı 

ucun ortasındaki, kişiyi Erdem’e eriştirecek olan “altın orta”yı bulabileceği, ancak bununla 

insanın yaşamdaki en büyük amacı, son gayesi olan mutluluğa erişip, erdemli bir yaşam 

sürebileceği düşüncesindedir. Aristoteles’in tüm felsefesi ve “altın orta doktrini” kendinden 

sonraki dönemde hem Doğu’da hem Batı’da büyük etki yaratmıştır. Ortaçağ Hristiyan 

Skolastiği düşünürleri de Aristoteles felsefesinden ciddi oranda etkilenmiştir. Bir teolog ve 

aziz olan Thomas Aquinas (1225-1274) da bu isimlerin başında gelir. Genel olarak Ortaçağ 

Hristiyanlığı Skolastik dönemine bakıldığı zaman görülen Aristoteles etkisini yok saymak 

olanaklı değildir. Thomas Aquinas, Ortaçağ Hristiyan dünyasının teoloji temelli düşünce 

sistemini aklın önderliği ile açıklamaya çalışarak kilisenin öğretileri ile aklı uzlaştırma 

yoluna gitmiştir. Onun bu yaklaşım tarzı Aristoteles ile Hristiyan Ortaçağı’nı uzlaştıran 

düşünür olarak bilinmesini sağlamıştır. Thomas Aquinas’ın insan eylemlerinin üzerinde 

geliştirdiği ahlak öğretisinin çatısını oluşturmasında Aristoteles’in sunduğu ahlak 

anlayışının önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu çalışmada öncelikle Aristoteles’in “mesos” 

kavramı bağlamında “altın orta doktrini” ele alınacak, daha sonra bu doktrin ışığında 

Thomas Aquinas’ın ahlak anlayışı incelenecektir. 
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HİLMİ ZİYA ÜLKEN’DE KİŞİLİĞİN TEMELİ: BİLGİ VE DEĞER 

 

THE BASİS OF PERSONALİTY İN HİLMİ ZİYA ÜLKEN: KNOWLEDGE AND 

VALUE 

 

Sinan SARIKAN1 

 
İnsanı varoluşunu diğer varlıklardan ayıran en önemli nokta onun akılsallığı ve eylemlerini 

bu akılsallık doğrultusunda gerçekleştirmesidir. Fakat eylemler sadece bu akılsallık temelinde 

olmayıp aynı zamanda onu aşan ve insanın karakteristik yanını da ortaya koymasına katkı sağlayan 

değerler doğrultusunda gerçekleşmektedir. Ahlak, din, adalet, iyilik gibi konular bu değerlerden 

bazılarıdır. Biz de bu çalışmada insanın sadece akılsal bir varlık olmadığını ve kişilik inşasında değer 

alanın da önemli bir payının olduğunu ortaya koyacağız.  

İnsanın gerek bireysel gerekse toplumsal yaşamında bu değerlerin yeri ve önemi göz ardı 

edilmemelidir. Hilmi Ziya Ülken de bu noktada akılsal varlık olan insanın ancak bu değer alanı ile 

gerçek bir kişilik kurabileceğini düşünmektedir. Kişiliğin oluşumu, organik veya ruhsal ya da a priori 

olarak kurulmuş, hazır olmaktan ziyade bilgi ve değer sürecinin bir eseri olmaktadır. Bu bakımdan 

da insan kişiliğin oluşum sürecinde süjeleşen bir bilgi olmasının yanı sıra sujeleşen bir değer de 

olmaktadır. Başka bir deyimle değerin sujeleşmesi olarak görünmektedir. 

Ülken’e göre insan, günlük eylemlerinde ya bir gerçeği araştırdığını ya da bir şeyin 

varoluşunu ortaya çıkardığını belirtmektedir. Ona göre bir şey hakkındaki bilgi değerli olmaksızın 

doğru ve yanlış olabilir. Söz gelimi bir üçgenin iç açıları toplamının yüz seksen derece olması bir 

bilgiyi ifade eder fakat bir değer söz konusu değildir. Ülken’e göre değer var olana aittir ve var 

olmayanın değil var sayılanın değerinden söz etmek mümkündür. Değerde asıl olan değer 

mantığından öte sezgidir ve değer üzerine verilmiş hüküm değil değerin varlığı önemlidir. Değerleri 

içkin değerler, aşkın değerler ve normatif değerler olmak üzere üçe ayıran Ülken’e göre gerçeklik, 

bilgi ve değerin birbirlerine en yakın olduğu yerlerdir. Ayrıca ona göre bir şeyin somutluğu ile değer, 

doğru orantılıdır. Soyut kavramların ise değeri değil gerçekliği bulunmaktadır. Bu soyutlamalar ile 

de değer hakikat olarak ifade edilmektedir ve böylece bir değer mantığı oluşturulmaktadır. Söz 

gelimi “ahlaki hayat” yaşanan bir şey olması bakımından değere, kavram olarak da hakikate işaret 

etmektedir.  

Bilgi ve değer alanlarının birbirlerine karıştırıldığını düşünen Ülken, insan yaşamından 

bilginin tek başına olmadığını, değerin rolünün büyük olduğunu ve hayatın da bir değer olabileceğini, 

bakış açısına göre bunun değişiklik gösterebileceğini vurgulamaktadır. Ülken’e göre değerler bilgi 

ve inanç olmak üzere iki temel unsura dayanmaktadır.  Bazı değerler bilgiye dayanırken bazıları ise 

inanca dayanmaktadır.  Fakat hangisinin yalnızca bilgiye ve hangisinin yalnızca inanca dayandığını 

başlangıçta belli olmamakta ve bu durum ancak sürekli bir inceleme durumu ile anlaşılmaktadır. Söz 

gelimi teknik değerlerde bilgi payı daha yüksekken din, ahlak gibi değerlerde de inanç payı daha 

yüksektir. Düşünüre göre değerler bir eylem (action) halidir. Bu bakımdan da değerlerin 

oluşturulması aynı zaman da kişiliğin de oluşması anlamına gelmektedir.  Ülken’e göre değerler 

genişletildikçe kişi büyümekte ve kişilik geliştikçe de değer aksiyonu genişlemektedir. Düşünürün 

kendi örneğini verecek olursak, Mimar Sinan Süleymaniye’yi yaptığı kadar Süleymaniye de Mimar 

Sinan’ı yapmış olur. Süleymaniye bitince Mimar Sinan artık başka bir Mimar Sinan olmaktadır. Bu 

durum diğer sanat dalları için ve insan için de geçerliliğini korumaktadır. İnsan ortaya koyduğu bilgi 

ve değer varlıkları ile kişiliğini oluşturmakta ve bu durum hem fail hem fiil olmak üzere çift taraflı 

olarak gelişmektedir. 
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DİN VE SUÇ İLİŞKİSİNE EKOLOJİK BAKIŞ AÇISI: AHLAKİ TOPLULUK TEZİ 

 

ECOLOGICAL PERSPECTIVE ON THE RELATIONSHIP OF RELIGION AND 

CRIME: MORAL COMMUNITY THESIS 

 

Fatma TAKMAZ DEMİREL1 

 

Suç kavramı tarih içerisinde oldukça farklı şekillerde ifade edilmiş, yorumlanmış ve 

kurama dönüştürülmüştür. Suç kavramını ele alan birçok disiplin bulunmaktadır. Her 

disiplin kendi alanı içinde suç olgusunu farklı yorumlamıştır. Sosyal sapmanın ve suçun 

yarattığı toplumsal düzensizliklere çözüm üretmek için son 60 yılda Amerika Bileşik 

Devletleri, Batı Avrupa ve daha birçok yerde din olgusu suç/sosyal sapma kavramı ile 

birlikte ele alınmıştır.  

Dinin suç üzerinde önleyici bir etkisinin olup olmadığına dair oluşan merak birçok 

düşünür tarafından inceleme konusu olmuş ve bu konuda birçok çalışma yapılmıştır. Dinin 

suç/sosyal sapma üzerindeki ilişkisi ilk olarak Emile Durkheim tarafından ortaya atılmış 

Stark ve Hirschi tarafından geliştirilmiş ve uygulanma imkanı bulmuştur. Bu anlamda Hirshi 

ve Stark’ın “Hellfire and Delinquency (1969)” adlı çalışması bir dönüm noktası olarak kabul 

edilebilir. Durkheim dini örgütlerin bireyler üzerinde etkin rol oynadığını vurgulamıştır. Suç 

olgusunu ise toplumsal yapı içerisinde sistemden kopma durumu olarak tanımlamıştır 

Suç/sosyal sapmanın toplumdaki sadece bir grup tarafından değil her kesim tarafından 

işlenebileceğini ifade etmiştir. (Durkheim, 2015). Durkheim İntihar (2014) adlı eserinde 

toplumun anomi durumu olan ve o dönemde gittikçe artan intihar eylemlerini araştırmış, 

toplumsal yapıdaki sapma eyleminin temel sebeplerini bulmaya çalışmıştır. İntihar 

eylemlerinin asıl sebebinin ise iklim, kalıtsal özellikler, zihinsel rahatsızlıklar vb. 

sebeplerden kaynaklandığını ileri süren düşünceleri eleştirmiş ve intiharın asıl sebebinin 

toplumun kendisinden kaynaklandığını ifade etmiştir.  

Tarih boyunca özellikle sosyolojik düzeyde din ve suç üzerine birçok araştırma 

yapılmıştır. Yapılan araştırmalar çoğunlukla sosyal kontrol, sosyal öğrenme, rasyonel seçim 

teorisi, kontrol kuramı kullanılarak test edilmiştir. Ancak dinin suç davranışı üzerindeki 

sosyal etkisinin ekolojik incelemesi akademisyenler tarafından nispeten ihmal edilmiştir. 

Din cemaatler tarafından resmi olarak yönetilen ve gayri resmi olarak güçlendirilen bir grup 

deneyimidir. Ahlaki topluluk ise bir topluluğun dini ekolojisinden kaynaklanarak bireylerde 

bütünleşmeye yardımcı olan sosyal uyumu yaratmaktadır. Dinin suç üzerindeki etkisinin 

toplumsal yapılara göre değişkenlik arz ettiğini varsayan dinsel ekolojik kuram, toplumları 

genel olarak “seküler topluluklar” ve “ahlaki topluluklar” şeklinde ikili bir ayrıma tabi 

tutarak dinin etkisinin her iki yapıda da farklı sonuçlar ortaya koyduğunu ileri sürmektedir. 

Diğer bir ifade ile burada din ve suç ilişkisi, toplumun sosyo-dinsel bağlam ve ahlaki 

sekülerleşme düzeyine bağlı olarak açıklanmaktadır. Ahlaki topluluk tezine göre 

muhafazakâr toplumlarda bireylerin suç işleme oranı seküler toplumlara göre azdır ya da hiç 

yoktur. İçinde yaşanılan çevre bireyin davranışlarında önemli rol oynamaktadır. Bireyin 

suç/sosyal sapma davranışlarına yönelmesi çevrenin bireyin davranışları üzerindeki olumlu 

ya da olumsuz etkisi ile ortaya çıkmaktadır. Ahlaki topluluklar modern toplum yapısı ile 

değişime uğrayarak seküler hale gelmişlerdir. Stark, Kent ve Doyle’a (1982) göre dini 

bağlılığın etkin olduğu ahlaki toplumlarda bireysel dindarlık suç/sosyal sapma ile negatif 

ilişkilidir. Yani dindarlık arttıkça suç/sapma davranışı azalmaktadır.  Bunun tersine, dindar 
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olmayan seküler yapıya sahip toplulukta ise, sosyal bir norm olarak toplum tarafından kabul 

edilmeyen din dışı suç/sosyal sapma davranışının kabul edilmesi olanaklı görünmektedir. 

Modern toplumlarda bireyler geleneksel toplumlara göre daha az kısıtlanmaktadırlar. Bu 

durum toplumun homojen olması ile doğrudan ilişkilidir. Homojen topluluklarda, insanlar 

üzerindeki sosyal kontrol mekanizması oldukça yüksektir. Toplumun bireyler üzerinde cezai 

yaptırımı vardır. Bireyler toplum ahlakına uymak zorundadırlar. Aksi takdirde toplumsal 

normlar bireyi yaptırıma sürüklemektedir (Serajzadeh 2001-2002: 114). Ahlaki /seküler 

toplumu Durkheim’ın mekanik/organik dayanışma modeli ile açıklamak daha doğru 

olacaktır. Şöyleki mekanik dayanışma ahlaki toplumlarda, organik dayanışma ise 

modernleşmenin de etkisiyle seküler toplumlarda görülmektedir. Durkheim, toplumların 

mekanik dayanışmadan organik dayanışmaya geçmesi ile kollektif bilincin azalması ve 

bireyselleşmenin ortaya çıkması toplumsal bilinç üzerinde olumsuz etki yarattığını 

belirtmiştir ve intihar vakalarının çoğunun bu nedenle ortaya çıktığını vurgulamıştır (2014: 

324). Dolayısıyla aile içindeki, mahallelerdeki ve topluluklar içindeki sosyal bağların 

ilişkilerin ve sosyal kontrolün çökmesi ya da zayıflaması sonucu ortaya çıkan sosyal 

düzensizlikler, bireylerin davranışlarını etkilemede önemli bir rol oynamaktadır. 

Bu çalışma ile suçu önlemede önemli bir etkiye sahip olan ahlaki topluluk tezinin ne 

olduğu ifade edilmeye çalışılmıştır. Ardından ise ABD ve diğer ülkelerde yapılmış belli başlı 

literatür çalışmalarından bahsedilecektir. Dinin suç üzerindeki etkisini ortaya koyan 

çalışmalar çoğunlukla Amerika Bileşik Devletleri, Avrupa ve Çin’de uygulanmış ve 

birbirinden farklı sonuçlar elde edilmiştir. Türkiye’de ise bu bağlamda yapılan çalışmalar 

sınırlı sayıdadır. Ancak teorik olarak ahlaki topluluk tezini ele alıp literatür taramalarının 

yapıldığı çalışma ise çok azdır veya yapılan çalışmalar ahlaki topluluk tezi ve diğer 

kuramları birlikte ele alınıp incelenmiştir. Ahlaki topluluk tezinin saha çalışmalarında ele 

alınıp incelenmesine vesile olmak bu çalışmanın bir diğer amacını oluşturmaktadır.  
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BİLİM ETİĞİNE DAİR BİR ARAŞTIRMA: ŞEFFAFLIK İLKESİ VE BİLİM 

İNSANININ SORUMLULUĞU 

 

A RESEARCH ON SCIENCE ETHICS: PRINCIPLE OF TRANSPARENCY AND 

THE RESPONSIBILITY OF SCIENTIST 

 

Mehmet Burak GÜNEŞ1 

 

Sorumluluk, modern ve modern sonrası etik düşüncenin temel tartışması haline 

gelmiştir. Sorumluluk tartışması, çağın ideolojik yapısı ve çağın olaylarıyla yakından ilişkili 

olması yanında, etik kaygıların asli unsurlarını da açığa çıkarabilir. Etik, çağın temel 

dinamiklerinden bağımsız değildir ve dinamik bir yapıya sahip olup toplumsal yapıların da 

etkilediği bir şey olarak görülür. Sorumluluk tartışmasını; etik özne ve başkası, başkası ile 

etik özne arasındaki asimetrik ilişki aracılığıyla ve birtakım kendine has kavramlarla tartışan 

Levinas, etiği ilk felsefe olarak görür ve onun sorumluluk etiği Başka’nın etiğidir (Levinas, 

2003). Bu tarz bir sorumluluğun bilim etiği ile ilişkisinin ne olduğu, bilim insanının etik 

sınırlarının belirlenmesiyle açıklığa kavuşur. 

Bilim etiğine dair yapılacak araştırma ve tartışmalarda en önemlisi bilim insanı için 

etik sınırların ne şekilde tayin edileceğidir. Bilim insanı, bilimsel hayatın içerisinde bir özne 

olması yanında toplumsal ilişkiler ağında etik özne olarak konumlandırılır. Bu nedenle, etik 

özne olarak tartışılması gereken bilim insanı, etik sınırlara tabidir ve onun ahlaki 

sorumluluğu söz konusu sınırlarla alakalıdır. Sınırların tayini bilim insanını, aydın olarak 

tanımlama imkânını da verir. Etik özne olan bilim insanının, çalışmalarında başkasına karşı 

sorumluluğu ve başkasıyla varoluş tarzı onu aydın olarak tanımlamayı sağlar (Sartre, 2010). 

Bilim etiği tartışmasında bilim insanının tercihleriyle sorumluluk ilişkilendirilebilir. Tercih, 

Antik Yunan Düşünürü Aristoteles’in, etik felsefesinin temel kavramıdır ve kavram, amacın 

gerçekleşmesi için yapılacak bilinçli seçimler olarak tanımlanır (Aristoteles, 1997). Eylem 

ve edimlerin, tercihle ilişkisi onların etik uygunluğunu belirler. Sorumluluk, tercihle birlikte 

etik uygunluğun belirlenmesinde ana kıstastır ve bilim insanı, tercihlerinden sorumludur. 

Bilimsel çalışmalarda dış müdahalenin varlığı söz konusu olduğunda ise sorumluluk 

tartışması, şeffaflık ilkesi aracılığıyla yapılabilir. 

Örneğin, COVID-19 salgını birçok olumsuzlukları beraberinde getirmiş ve salgının 

önlenmesi amacıyla yapılan bilimsel çalışmalar ivme kazanmıştır. Salgın dönemlerinin ve 

çağımızın temel problemlerinden birisi bilgi kirliliğidir. Bunun yanında; sosyal medya 

aracılığıyla ortaya atılan iddialar, ana akım medyanın etkisi, akademik çalışmalar arasındaki 

çelişkiler bilimin güvenilirliğini sarsmaktadır. Siyasi otoritenin bilim insanına müdahalesi, 

bilimin ideolojik araç olarak kullanılması da bilim insanının tercihlerinde özgür olup 

olmadığı sorununu açığa çıkararak sorumluluğun sorgulanmasına neden olmuştur. Bilim 

insanından beklenti, güvenilir çalışmalar yapması ve çalışmanın her aşamasında şeffaf 

olmasıdır. Şeffaflığı, bilim etiği için gerekli ve ana ilke olarak tasarlıyoruz. İlkeyi ise şu 

şekilde tanımlıyoruz: Bilimsel araştırmanın her aşamasında; nesnellik, yanlışlanabilirliğe 

açıklık ve araştırma bulgularının başkası tarafından ulaşılabilir olmasıdır. Ne var ki salgın 

döneminde ülkelerarası aşı çalışmalarındaki rekabetçi tutumun ve bu tutuma siyasi 

otoritelerin etkisi etik kaygılara yol açmaktadır ve bu durum şeffaflık ilkesini sekteye 

uğratmaktadır.  
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Bu çalışmada, bilim insanı ile ne kastedildiği, bilim insanının tanım ve sınırlarının 

ne olduğu belirlendikten sonra Levinasçı perspektif aracılığıyla sorumluluğun, bilim etiği ve 

bilim insanı ile ilişkisinin ne şekilde kurulabileceği tartışılacaktır. Bu tarz bir tartışma 

aracılığıyla bilim insanı ve aydın arasındaki ayrılık belirlenecektir. Bilim ve bilim insanının 

güvenirliliğini için şeffaflık ilkesinin; tanımı, kapsamı ve sınırları tayin edilerek 

tartışılacaktır.  
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İLKÇAĞ MEZOPOTAMYA MEDENİYETLERİNDE BİLİM 

 

SCIENCE IN ANCIENT MESOPOTAMIAN CIVILIZATIONS 

 

Zöhre YÜCEKAYA1 

 

Bilim; insanlığın ortak bir ürünü olup, kökleri ilkel toplumlara kadar uzanmaktadır. 

Bilimin gelişim serüvenini ele alan bilim tarihi, ilk insan topluluklarının yaşantısına, düşünce 

dünyasına ışık tutarak insanlık tarihindeki muğlaklıkları gideren ve bilimin gelişim 

aşamalarını inceleyen bir alandır. İlkel toplumlarda bilimin nasıl ortaya çıktığı, ne düzeyde 

olduğu ve nasıl geliştiğini konu edinen bilim tarihi; ilk defa ne Rönesans’tan sonra ne de 

Batı dünyasında ortaya çıkmıştır. Akıl ve şuur yetisine sahip insanın, bu akıl ve şuurunu 

kullanarak düşünmeye, eylemeye başlamasıyla beraber, bilimin de başladığı 

düşünülmektedir. Dolayısıyla bilim tarihinin kökleri, en ilkel insan topluluklarına kadar 

uzanmaktadır. 

Tarihî süreçte birbirleriyle ilişki içinde olan insan toplumları gerek sosyal gerek 

siyasal gerekse de bilimsel birçok edinimlere kaynaklık etmiştir. İşte, bilimin tarihsel 

gelişimini gözler önüne seren önemli kaynaklardan biri de İlkçağ Mezopotamya 

medeniyetleridir. Bu çalışmanın amacı da, Mezopotamya medeniyetlerinin ulaştıkları bilim 

düzeyini ve diğer toplumlara etkilerini tespit ederek Bilim tarihine katkı sağlamaktır. 

Mezopotamya’da, Sümerler (M.Ö. 4000 – M.Ö. 2350) oldukça gelişmiş bir 

medeniyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Sümerler, müşterek bir emekle bataklıkları 

kurutup, su kanalları açar ve bağımsız şehir devletleri kurarlar. İlkel bir sosyalizm ile 

yönetilen Sümerler, çivi yazısını keşfederek tarihte ilk kez yazılı hukuk metinleri 

oluştururlar. Çivi yazısının keşfedilmesiyle beraber edebiyat alanında birçok önemli eser 

ortaya koyarlar. Öte yandan Sümerler, dört işlemi, dairenin alanını, 60 tabanlı sayma 

sistemini keşfederek matematik ve geometrinin temellerini atarlar. Gelişen matematik ve 

geometri bilgisini gökyüzüne uygulayarak burçları ve ay takvimini bulurlar. Bunun yanı sıra 

tıp alanıyla ilgili de birçok başarıya imza atarlar. Sümerlerden sonra Akad, Babil ve Asur 

uygarlıklarında da sanat, edebiyat, matematik, astronomi vb. gibi alanlarda birçok 

gelişmenin olduğu görülür. Özellikle Babillerde, matematik bilgisinin daha da geliştiği ve 

karekök hesaplamalarında sayısal algoritmayı buldukları görülmektedir. Babiller, matematik 

alanındaki bu gelişmelerle beraber ay ve güneşin döngüsel hareketlerini hesaplayarak güneş 

saatini icat etmişlerdir. Ayrıca astronomi bilgisini devlet işlerinde kullanmış ve anayasa 

niteliğinde oldukça geniş kapsamlı hukuk kanunları çıkarmışlardır. 

Mezopotamya uygarlıklarının matematik, geometri, tıp, astronomi, hukuk, sanat, 

edebiyat vb. gibi alanlarda gelişmiş bir düzeyde olması, sadece o uygarlıklara özgü bir şey 

olmayıp günümüz bilimine de önemli katkılar sağlamıştır. Bu bağlamda Mezopotamya 

medeniyetlerinde bilimin ne düzeyde olduğunu ortaya koymak, bilimin tarihsel gelişimine 

kaynaklık etmesi açısından önemli görülmektedir. 

 

Anahtar sözcükler/Keywords: Bilim tarihi, Mezopotamya, bilim, Sümerler 

 
1Doktora Öğrencisi, Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, zohreyucekaya.4420@gmail.com 

187



FELSEFİ NARSİSİZM VE FELSEFENİN OLANAKLARI 

 

PHILOSOPHICAL NARCISSISM AND POSSIBILITIES OF PHILOSPHY 

 

Ahmet Cüneyt GÜLTEKİN 

 
Felsefi narsisizmin ne olduğu açıklanacak ve söz konusu narsistik özelliklerin felsefi 

etkinlik üzerindeki olumlu ve olumsuz boyutları üzerinde durularak felsefenin bir türlü 

açamadığı olanakların neler olabileceği tartışılacaktır. Felsefi düşüncenin ne olduğu konusunda 

sürekli bir tartışma olagelmiş; ancak yine de belirgin bir alan olarak bir felsefe tarihinden hep 

söz edilebilmiştir. Eğer bir felsefe tarihinden çekincesiz bir şekilde söz edebiliyorsak, bunun 

anlamı, üzerinde uzlaşılmış bir felsefe içeriği ve felsefi düşünce ürünleri olduğudur. Fakat 

üzerinde belirli düzeyde uzlaşılmış olan bu mirasın (birikimin), kendi içinde barındırdığı 

‘felsefeler’ (ekoller, pozisyonlar) birbiriyle uzlaşma içinde olmak bir yana, karşılıklı bir çatışma 

ve anlaşmazlık içindedir. Bu durum, felsefenin doğasına özgü bir şey olarak geçiştirilmek 

suretiyle, üzerine düşünülmeye değer bir şey değilmiş gibi bir tablo sunmaktadır. İrdelemeye 

çalışacağım sorun, sürekli birbiriyle çatışma içinde olan felsefi pozisyon ve yaklaşımların ortaya 

çıkmasının ve bir arada sürdürülmesinin muhtemel nedenleri olacaktır. Dolayısıyla felsefi 

olmayan, daha doğrusu felsefe-dışı bir perspektiften felsefenin değerlendirilmesi gerekliliği 

gündeme gelmektedir.  

Bu bağlamda hiç kuşkusuz felsefi sistem ve ekoller ile bunların temsilci ve takipçilerinin, 

yani felsefe yapanların (icra edenlerin, ürün verenlerin) ilişkisini gözden kaçırmamak 

gerekmektedir. Felsefi sistemler ve içerdikleri iddialar, bu iddiaları ortaya koyan kişilerle 

ilişkisinde felsefi bir kimlik yoluyla savunulmaktadır. Hatta diğer alanlarla karşılaşmasında bir 

mesleki kimlik altında felsefeciler kendilerini keskin bir şekilde ayırmaktadırlar. Kendi içlerinde 

ise durum daha da vahimdir. Ortak bir çalışma ve gerçek bir iletişim çok nadir olarak 

görülmektedir. Felsefi yanlış anlamaların önüne geçilebilmesi ve felsefe alanının 

geliştirilebilmesi için, farklı felsefi sistemlerin ve farklı felsefi iddia ve pozisyonların 

buluşturulması neredeyse beyhude bir çaba olarak görülmektedir. Genel kabul görmüş bir 

metodoloji ve ortak bir referans çerçevesi olmadığından, farklı pozisyonlardaki felsefeciler 

birbirini anlama çabası içinde olmadığı gibi, hatalı düşünebileceklerini de kabul 

etmemektedirler. Hatta birbirini dinlemeye bile tahammülü olmayan farklı pozisyonlardaki 

felsefeciler vardır. O halde bir disiplin olarak felsefe neyi hedeflemektedir? Çarpıcı ve cüretkar 

iddiaları nasıl sonuç verecektir? Bu noktada felsefecilerin kişilik yapısını ve felsefi kişiliğin 

psikolojik profilini gündeme getiren hem psikolog hem de bir felsefeci olan Steven James 

Bartlett’in tespit ve önerileri bu sorunlar üzerine düşünmemiz için bir tutamak noktası olarak 

kullanılacaktır. 

Nasıl ki Freud birbirinden değişik nevrozların kültürel kurumlarla olan ilişkisini 

anlamaya çalışmışsa, Bartlett de bu ilişki üzerinden hareket etmiştir. Freud’a göre (2001) belirli 

türden nevrozlar, büyük sosyal kurumlar olan sanat, din ve felsefeyle dikkati çeken bir uygunluk 

gösterirler, ancak bu kurumların çarpıtılmış halleri gibi bir görünüm sergilerler. Örneğin histeri 

sanatsal yaratımın bir karikatürü, saplantı nevrozu dinin bir karikatürü, paranoid hezeyanlar ise 

felsefi sistemlerin bir karikatürü şeklinde değerlendirilir. Filozof kendine spekülatif bir dünya 

kurmaya yatkın bir nevrotiktir. Bartlett’in betimlemesinde (1989) bu analiz daha ileri götürülmüş 

ve patalojik narsisizmi karakterize eden özellikler, felsefe disiplini ve filozoflar özelinde 

gündeme getirilmiştir.  
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PRESOKRATİK FELSEFEDE DOĞA NEDENSELLİĞİ VE TANRI İLİŞKİSİ 

 

RELATION BETWEEN NATURAL CAUSALITY AND GOD IN PRESOCRATICS 

 

Birdal AKAR 

 

Sokrates öncesi felsefenin esas konusunu teşkil eden doğa/physis’in yalnızca duyulur 

dünya olarak ele alındığı örnekler istisnadır. Bu filozofların genelinde, araştırılan asıl konu 

doğanın bilgisi olmakla birlikte onun geri planındaki düzen kaynağı varlığın ne olduğudur. 

Bu da çoğu filozofta gördüğümüz hâliyle tanrısal bir kudrete karşılık gelir. Presokratik 

perspektifte doğanın anlaşılır olması, sözü edilen tanrısal ilkenin ne olduğunun, nasıl 

işlediğinin, duyulur dünya ile nasıl ilişki kurduğunun açıklığa kavuşturulması şartına 

bağlıdır. Dönemin düşünürlerinde algılama, bilme, bir kelimeyle anlamlandırma ediminin 

etik ya da siyasi konulara nazaran ağırlıklı yer tutması bundandır. Zaten bu anlamlandırma 

sayesinde kişi nasıl eylemesi gerektiğini bilir, yani “iyi insan” olur. Presokratik filozoflar 

Platon ve Aristoteles’le karşılıklı okunduğunda, yukarıda sözünü ettiğimiz tanrı-doğa 

meselesinin temelinde bir neden-etki ilişkisi olduğu kolaylıkla görülecektir. Sokrates öncesi 

dönemde ortaya çıkan geleneğin ana damarı, bu yönüyle, Platon ve Aristoteles’in 

felsefelerinde de çok fazla aşınmaya uğramadan varlığını devam ettirmiş ve binlerce yıl 

ayakta kalan philosophia perennis tutumunu da karakterize etmiştir. Ancak bu noktada, 

Sokrates öncesi dönemde ortaya çıkan ve yukarıda sözünü ettiğimiz istisnaî yaklaşımlar çok 

önemli hâle gelmektedirler. Nitekim bu yaklaşımlar mutlak hakikati temel alan töz anlayışını 

ve yine gelenekselleşmiş olan, bilginin kaynağı olarak akıl yaklaşımını eleştirmenin ilk 

örnekleridirler. Bu durum bize doğada başıboş bırakılmamış, mutlak bir kudret sahibi 

tarafından gözetilen ve bütün olayların da bu kudretli el tarafından belirlendiği doğa 

görüşünün daha o zamanlarda tartışmaya açık hâle geldiğini gösterir. Bu sorgulamanın bize 

göre başlıca örneği Atomcu felsefe ve onların takipçisi olan Sofistlerdir. Doğayı ilkel 

nedensellikten arındırarak mekanist-determinist bir perspektifle anlamaya dönük bu 

girişimin izlerini Aristoteles’te de gözlemlemek mümkündür. Bu ise bize egemen doğa 

anlayışı içinde Atomcu ve Sofist itirazlar için bir özerklik alanı açıldığını düşündürür. 

Aristoteles’in “devinmeyen devindirici” görüşü herhalde bunun en somut örneğidir. 

Bu çalışmada Leukippos ve Demokritos’la başlayan, felsefe tarihinin her döneminde 

farklı temsilcilerle varlığını sürdüren materyalist nedenselliğin Antikçağdaki teoloji 

yaklaşımlarına etkisi irdelenecektir. 
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ANTİK YUNAN MİTOLOJİSİNDE ANTROPOMORFİK SANAT ANLAYIŞI: 

HOMEROS VE KSENOPHANES ÇATIŞMASI 

 

ANTHROPOMORPHIC CONCEPTION OF ART IN ANCIENT GREEK 

MYTOLOGY: HOMER AND XESENOPHANES CONFLICT 

 

Abdurrahim KARAKURT1 

Bilal IŞIKAKDOĞAN2 

 
Sanat, genel itibariyle ‘insanın şeylere biçim vermesi’ olarak adlandırılır. Dönemsel olarak 

farklı atıflar, ele alış biçimleri olsa da en nihayetinde “varlık” ve “nelik” problemi sanat felsefesinin 

de merkezini teşkil etmiş ve temel problemi olmuştur. Varlığın neliği hususunda Aristoteles ikili bir 

ayırım varsayar. İlki, kendi kendisinden açılıp meydana getiren olarak varlık. İkincisi, insanın öne 

koyduğu ve meydana getirdiği var olan olarak varlık Aristoteles’in yapmış olduğu bir ayırımdır. 

Sanatın ortaya çıkması da varlığın bu iki ayırımı ile başlamıştır. Antik Yunan Mitolojisine 

baktığımızda ise sadece sanat değil, aynı zamanda “alegorik” bir şekilde antropomorfik olarak Tanrı 

tasvirleri de bilinçli bir şekilde yapılmıştır. İnsanın meydana getirdiği veya adlandırdığı şey olarak 

sanat, kendisini insana daha çok bilmesi/bilinmesi için açık tutmuştur.  

Bu tasvirler insan ve Tanrıları birbirine yakınlaştırmasına veya bilmesine yol açmıştır. 

Homeros metinlerinde Tanrılar ve insanlar daima bir arada yaşamışlardır. Bu metinlerden yola 

çıkarak Tanrıların insan biçimci tasvirinin altında yatan sebebin insanların Tanrıları kendileri gibi 

düşünmesi fikri yatmaktadır. Sadece Homeros dönemini anlatan tablolarda, resimlerde, vazolarda ve 

fresklerde değil, genel olarak Antik Yunan kültür ve sanatında yansımalarını görmekteyiz. Aynı 

perspektif Ksenophanes dönemi sanat eserleri için de söz konusudur. Sanat eserlerinde bu anlayış ve 

kavrayışın tezahürlerini görebilmekteyiz. Bu çalışmada hedeflenen temel motivasyon, 

Antropomorfik sanat anlayışında “sanatın arkhesi” ilk nedeni olarak neyin kabul gördüğü, insanlar 

tarafından “imge” olarak neyin taklit edildiği(mimesis), çatışmaların, karşıtlıkların ne olduğu ve 

Ksenophanes ’in Homeros’a yönelttiği eleştiriler üzerine durmak olacaktır.  

Antik Yunan Dünyasının Tanrı tasavvurlarına yöneltilen bu radikal eleştirileri doğrudan 

aktaran metinler olmamakla beraber Diogenes Laertios, Plutarkhos, Sextos Empeirikos ve 

Aristoteles gibi düşünürlerin dolaylı olarak aktarmış olduğu fragmanlardan hareketle çıkarımda 

bulunabiliyoruz. Antik Antik Yunan tarihinin ilk aydınlanmacı filozofu olarak Ksenophanes, doğa 

filozoflarının aksine insan ve kültürle ilgilenmeye başlamıştır. Aydınlanma filozofu olarak 

adlandırılmasındaki erekte bu olmuştur. Ksenophanes, Elegia ve iambos’larda Homeros’un Tanrı 

anlayışıyla bir rhapsodos gibi şiirlerini okuyarak eleştirmiştir. Ksenophanes her ne kadar 

antropomorfik Tanrı anlayışını eleştirmiş olsa da en nihayetinde ona göre Tanrı, insanlar için onların 

kendileri hakkında sahip oldukları imgenin nesnelleşmesinden başka bir şey değildir. Buradan 

hareketle Ksenophanes’in de aslında Antropomorfik Tanrı anlayışından etkilendiği fikri çıkarılabilir. 

Ksenophanes’in günümüze ulaşan fragmanlardan sanat üzerine doğrudan bir söylemi yoktur. Bu 

çalışmada açıklanması hedeflenen Ksenophanes’in antropomorfizme getirdiği eleştirilerin Antik 

Yunan dünyasına ve kedisinden sonra gelen filozof/düşünürlere etkileri değerlendirilecektir. 
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ANDRE BAZİN’İN “SİNEMADA GERÇEKLİK” BAĞLAMINDA “YENİ 

GERÇEKÇİLİK” AKIMINA YAKLAŞIMI 

 

ANDRE BAZIN’S APPROACH TO “NEW REALISM” CURRENT IN THE 

CONTEXT OF “REALITY IN CINEMA” 

 

Serdar KARAKAYA 

 

Sanat ve felsefe ortaya çıkışından bugüne “gerçek” ve “gerçeklik” kavramını 

sorgulamıştır. Yazının bulunuşuyla başlayan Uygarlık Tarihi serüveninde sanatçının ve 

sanatın “gerçek” ve “gerçeklik” kavramıyla ilintili arayışı kesintisiz süre gelmiştir.  Doğada 

var olanı taklit eden “zanaat” tan, özgün ve yaratıcı uğraşa, “sanat” a evrilirken bu arayış 

aynı zamanda itici güç olmuştur. Sinema, sahip olduğu sinematografik anlatım araçları; 

çekim ölçekleri, kamera hareketleri, kamera açıları, kurgu, ışık, filmsel zaman, filmsel 

mekân boyutu ile yeni bir dil kurma yetisine sahiptir. Bu dil, sinema dilidir. Sinemanın hiçbir 

sanatta olmayan “gerçeklik” etkisine bu dille ulaşılır. Bir bakıma “kendi gerçekliğini” 

yaratan bir sanat dalına dönüşür. Bu yaklaşım “biçimci” sinema kuramcılarının sinema dili 

ve gerçeklik ilişkisine bakışının temelini oluşturur. “Gerçekçi Kuram” sanatın/sinemanın 

gerçeğe yaklaşabildiği oranda sanat olabileceği üzerine kuruludur. Buluştukları ortak nokta; 

doğa-insan ilişkisinin ve uyumunun modernizmin belirsizlik ve denetlenemezlik gibi 

hastalıklı etkileri nedeniyle bozulduğu ve bunu değiştirecek yolun insanın kendisine, 

çevresine, doğayla uyumuna “gerçeklik” üzerinden ulaşabileceğidir. Sinemada gerçekçilik; 

en genel söyleyişle, sanatçının tanıklık ettiği dış dünyayı nesnel bir bakışla, kurmaca bir 

öykünün üzerine inşa ederek göstermeye ve yorumlamaya çalıştığı bir eylem biçimidir. 

Fransız yazar ve kuramcı Andre Bazin, esasen “Yeni Dalga” akımının ana kurucusu ve 

kuramcısı olmakla birlikte sinemada gerçek ve gerçeklik üzerine öncü kuramsal 

saptamalarıyla “gerçekçi kuram”ın da kurucularındandır. Gerçekçi Kurama göre sinema 

gerçeğin sanatıdır. Sinema, gerçeğe yaklaşabildiği oranda sanata yaklaşır. Bazin, filmsel 

imgeyle gerçeklik arasındaki ilişkinin sinemasal gerçekliğin temeli olduğunu öne sürer. Bu 

çalışmada; sanat ve gerçeklik, sinema ve gerçeklik, gerçeklik ve hakikat, gerçeklik ve 

gerçekçilik gibi kavramları açıklamaya çalışan kuramsal yaklaşımlar ve kuramcılar, Andre 

Bazin’in gerçekçi kuramın temel ilkeleri bağlamında İtalyan Yeni Gerçekçi Akımına 

yaklaşımı ve çözümlemeleri irdelenecek, akımın ortaya çıktığı dönemden günümüze olası 

izdüşümleri üzerinde durulacaktır. Akımın genel özellikleri, ortaya çıktığı koşullar, öncü 

filmler, etkileri ve sonuçları ayrıca değerlendirilecektir. Yöntem olarak, Andre Bazin’in 

Gerçekçi Kurama ve sinemaya ilişkin ana metinleri ve bu metinlerde yönelik çözümleyici 

yaklaşımlar, bu yaklaşımların hem İtalyan yeni Gerçekçi Akımına hem diğer çağcıl sinema 

akımlarına, bu akımların günümüz sinemasındaki yansımaları irdelenecektir.  
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WALTER BENJAMIN’İN AURA KAVRAMI VE KOLEKSİYONERE BAKIŞININ 

“RUBEN BRANDT, COLLECTOR” FİLMİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ 

 

ANALYSING WALTER BENJAMIN'S VIEW OF AURA CONCEPT AND 

COLLECTOR BY EXAMINING THE FILM, “RUBEN BRANDT, COLLECTOR” 

 

Mahmut CERAN 

 
Sanat yapıtının ‘an’da’ ve anın içerisindeki mekânda var olan biricikliği, ona özgü bir 

atmosfer oluşturur. Walter Benjamin, bu özel atmosfere aura adını verir. Benjamin’e göre sanat 

yapıtının iç biçimini oluşturan aura ve biriciklik, yeniden üretim teknikleriyle beraber yok olmaya 

başlamıştır. Ancak Benjamin teknik gelişmelerin sanatın erişilebilirliği noktasında bir 

demokratikleşmeye yol açtığından da söz eder ve bu durumu olumlar (Benjamin, 2016). Çünkü 

biricik aurasıyla sanat eseri yalnızca belirli bir azınlığın erişimindeyken, tekniğin olanakları sanat 

eserinin politizasyonunu, toplumsallaşmasını ve kimi zaman muhalif bir güç haline gelmesini 

sağlamıştır (Huyssen, 1975 akt. Özçetin, 2018, s.177). Bir koleksiyoner olan Benjamin, sanat 

anlayışını ve aura kavramını bununla ilişkide kurmuştur. O, bir koleksiyonerin en basit haliyle 

nesneleri toplama işinin yanında geçmiş ile şimdi arasında bir bağ kuran tarihsel materyalist bir tavra 

sahip olması gerektiğini söyler. Eduard Fuchs üzerinden ideal bir koleksiyoner tarif eder: “Basit 

sahip olma arzusuyla, ürünlerinde üretim güçlerinin ve kitlelerin, tarihsel insan imgelerinde bir araya 

geldiği bir sanatı araştırmaya” yönelik bir uğraş içerisinde olan kimse (Benjamin, 2018, s. 467). 

Koleksiyoner bir tarihsel materyalisttir. Çünkü bir nesnenin koleksiyon değeri, üretildiği dönemden 

koleksiyonerle karşılaşacağı zamana dek geçirdiği süreç ve çevresinde topladığı tarihsel birikimle 

belirlenir. 

Milorad Krstic’in yazdığı ve yönettiği, 2018 yapımı animasyon film (Ruben Brandt, 

Collector, 2018), Benjamin’in aura kavramına, koleksiyona ve koleksiyonere bakışına ilişkin yetkin 

görüngülere sahiptir. Filmin ana karakteri olan Ruben Brandt, dünyaca ünlü sanat eserlerinin 

içerisinde yer alan karakterlerin saldırılarına uğradığı birtakım halüsinasyonlar görmektedir. 

Brandt’in bu halüsinasyonlardan kurtulma çabası onu bir koleksiyonere dönüştürecek ve “sorunlarını 

fethetmek için onlara sahip ol” mottosu filmin genelinde kendini görünür kılacaktır. Brandt’in 

içerisinde yaşadığı dönem yeniden üretim teknikleri ve dijital teknolojiler sayesinde aradığı sanat 

eserinin kopyalarına ulaşabilmesini olanaklı kılsa da; Brandt’in değer verdiği şey, ilgili sanat 

eserlerinin orijinal halleri, bir auraya sahip olan biricik yanlarıdır. 

Bu çalışmada, koleksiyoner Benjamin’in aura kavramından yola çıkılarak koleksiyon ve 

koleksiyonerlik üzerine düşünce ve yorumları ele alınacaktır ve Ruben Brandt, Collector filmi 

Benjamin’in ilgili kavramlarıyla incelenecektir. Çalışma, Benjamin’in kavramlarının, sanatın 

alanında sinemayı anlamlandırmakta bir ölçüt olarak kullanılabilirliğine ilişkin fikir vermesi 

bakımından önemli olacaktır. 
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SİNEMADA FRAKTAL YAPILAR VE KAOSUN FELSEFESİ 

 

FRACTAL STRUCTURES İN CINEMA AND THE PHILOSOPHY OF CHAOS 

 

Yavuz AKYILDIZ 1 

Selen GÖKÇEM AKYILDIZ2 

 
Dram sanatının ortaya çıktığı Antik Yunanda anlatılar mitlere dayanmaktadır ve yaşamın 

ortaya çıkışını sağlayan mitin kaynağında kaos ve fraktal yapılar yatmaktadır. Yaratılış mitine 

göre her şeyden önce kaos vardır ve her şey kaostan meydana gelmektedir. Kaostan düzene 

geçilmesi ise kaostan doğan ama kaosun zıttı olan Gaia’nın (toprak ana) ortaya çıkmasıyla 

başlamaktadır. Gaia ilk önce yüzey şekillerini ve gökyüzünü yaratmış daha sonrada kendisinin 

yarattığı Uranos (gökyüzü) ile birleşerek Titanları ve Kronos’u doğurmuştur. Ancak Uranos 

çocuklarından tiksindiği için onları yer altına hapsetmiş ve bu nedenle oğlu Kronos tarafından 

öldürülmüştür. Başa geçen Kronos, Rheia ile birleşmiş̧ ve bu birleşmeden Hestia, Demeter, Hera, 

Hades, Poseidon ve Zeus doğmuştur. Fakat kehanete göre tıpkı kendisinin babasından intikam 

alması gibi Kronos’dan da Uranos’un torunlarından intikam alacaktır. Kehanet gerçekleşir ve 

Zeus babası Kronos’u öldürerek baş tanrı olur (Dürüşken, 2016, s. 17-24). Yaratılış anlatısı başta 

drama olmak üzere anlatının ana damarını oluşturur ve Kral Oidipus, Antigone, Karamazov 

Kardeşler, Hamlet gibi sayısız oyun, roman, hikâye yaratılış mitinden beslenmiştir. Yaratılış 

miti yapısal olarak incelendiğinde ise sürekli tekrar eden bir yapı görülmekte ancak bu yapı 

içerisinde kaosu da barındırmaktadır. Fraktal geometrinin tanımı da yaratılış mitinden 

beslenerek süregelen bu anlatı formuna oldukça benzemektedir. Zira fraktal geometri “temel 

geometrik kuralların sürekli tekrar etmesi yoluyla oluşan karmaşık özbenzeşimlere dayalı 

şekillerdir (Canan, 2015, s. 207)”. Fraktal geometride kelebek etkisi olarak bilinen başlangıç 

koşullarıyla ilgili hassasiyet kritik bir öneme sahiptir ve bu hassasiyet yakından bakınca bir 

karmaşıklığı, uzaktan bakınca ise karmaşık örüntülere dayalı bir düzeni içermektedir. Bakış 

noktasına göre gerçekliğin değişime uğraması ise görüş ile gerçeklik arasında oluşan açıya dair, 

temeli Platon’a dayanan felsefi problemi içermektedir. Anlatısal kökenleri dram sanatının 

başlangıcına, felsefi kökeni ise ilk filozoflara dayanan kaos ve fraktal yapılar, özellikle 1990’lı 

yılların sonlarından itibaren sinema anlatısında sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde 

kült mertebesinde değerlendirilen 12 Monkeys (Gilliam, 1995), Lola Rentt (Tykwer, 1998), Fight 

Club (Fincher, 1999) gibi birçok film fraktal örüntü mantığını kullanarak anlatılarını 

oluşturmuşlardır. Bu çalışmada kaos ve fraktal örüntü yapısını etkin bir şekilde kullandığı 

düşünülen Mr. Nobody (Van Dormael, 2009) filmi sinema, imaj, felsefe ve geometri arasında 

kurulacak bütünsel bağlar aracılığıyla incelenecektir. 
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HAKKÂRİ’DE BİR MEVSİM FİLMİNDE BİR “YABANCI” OLARAK KÖY 

ÖĞRETMENİ: SIMMELYAN BİR OKUMA 

 

THE VILLAGE TEACHER AS A “STRANGER” ON A SEASON IN HAKKARI: A 

SIMMELIAN READING 

 

Emine ÖZTÜRK1 

 

Sinemayı, Howard Becker’ın ifadesiyle “topluma dair bildirim” veya “topluma dair 

temsil / anlatı” olarak kabul etmek mümkündür. Çünkü bir “temsil” olarak sinema, ilk elden 

bilme olanağımızın bulunmadığı şeyleri bilmek istediğimizde başvurabileceğimiz, başkaları 

tarafından oluşturulmuş bir bilgi kaynağıdır (Becker, 2016, s. 23, 25). Bir sinema yapıtının 

bilgi kaynağı olarak değerlendirildiği bu çalışmada, Hakkâri’de Bir Mevsim filmindeki, 

tanımadığı bir coğrafyaya öğretmen olarak gönderilmiş bir sürgün yazarın geçici yabancılık 

deneyimindeki etkileşimler, Georg Simmel’in “yabancı” tipi üzerinden açıklanmaya 

çalışılacaktır. 

Simmel, her ne kadar teorisinde “paranın felsefesi” ve “kültürün trajedisi” gibi 

makro-sosyolojik konular da önemli bir alanı kaplasa da genellikle “mikro-sosyolog” olarak 

anılan bir düşünürdür. Çünkü onun başlıca ilgi alanlarından biri bilinçli eyleyenler 

arasındaki etkileşim biçimleridir. Toplumu “spesifik etkileşimlerin toplamının sentezi” 

olarak tarif eden (Simmel, 1978 akt. Ritzer ve Stepnisky, 2014, s. 166) Simmel’in mikro-

sosyolojisinde, toplumun kılcal damarlarını en ince ayrıntılarıyla betimleme araçlarından 

biri, geliştirdiği tipolojilerdir. “Yoksul”, “cimri”, “savurgan”, “maceracı” ve “soylu” gibi 

“yabancı” da bireyin toplumsal hayatta var oluş biçimlerini, toplumun bireyleri soğurma, 

özümseme ve dışlama kapasitelerini ortaya koyarken oldukça işlevsel bir rol oynamaktadır. 

Ritzer ve Stepnisky’nin (2014, ss. 167-169) de belirttiği üzere Simmel, toplumsal ilişkilerin 

bir “geometri”sini geliştirerek ilişkileri etkileşim hâlindeki insanların sayısı, grubun veya 

toplumun büyüklüğü, uzaklık-yakınlık gibi değişkenler üzerinden açıklar. Yabancı tipi, 

Simmel’in “toplumsal geometri”sinde “mesafe” olgusunu anlaşılır kılan en önemli 

kavramsal araçlardan biridir.  

Simmel, yabancıyı “Mekândaki verili her noktadan belli bir uzaklıkta olma durumu 

olarak düşünülen gezginlik, belli bir noktaya bağlılığın kavramsal zıttı ise, o zaman 

‘yabancı’ denen sosyolojik biçim bu iki özelliğin bir sentezidir adeta.” diye tarif eder. 

Yabancı ne “burada”dır, ne de bugün gelip yarın giden gezgine benzer; o “bugün gelip yarın 

kalan”dır, bir bakıma gelip gitme özgürlüğüne bütünüyle sahip olmayan potansiyel bir 

gezgindir. Simmel, yabancı olma durumunu bütünüyle olumlu bir ilişki ve özgül bir 

etkileşim biçimi olarak kabul eder. Olumluluğu, yabancının “tıpkı yoksullar ve muhtelif iç 

düşmanlar gibi” grubun bir unsuru olmasından, özgüllüğü ise uzaklıkla yakınlığın anlamlı 

bir bileşimi olmasından ileri gelir. (Simmel, 2015, s. 149). Hakkâri’de Bir Mevsim’in 

öğretmeni, pek çok yönden Simmel’in “yabancı” tarifine uymaktadır.  

Erden Kıral tarafından çekilen ve senaryosu Onat Kutlar tarafından kaleme alınan 

1982 tarihli bir film olan Hakkâri’de Bir Mevsim, Ferit Edgü’nün otobiyografik unsurlar 

taşıyan O / Hakkâri’de Bir Mevsim adlı romanından uyarlanmıştır. Filmde belirtilmeyen bir 

nedenle Hakkâri’nin bir köyüne öğretmen olarak sürgün edilen ve görevi karların erimesiyle 

son bulan bir yazarın köy halkıyla olan etkileşimi anlatılmaktadır. Filmdeki köy, karlı 

dağlarla çevrilidir ve bilinmeyen bir zamanda, bilinmeyen bir ülkedeymiş gibi ıssız ve 
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yalıtılmış bir durumdadır. İsimsiz bir karakter olan öğretmen, alışageldiği kültürel ortamın 

tamamen uzağında, elektrik de dâhil olmak üzere çok şeyden mahrum durumdaki bu köye 

adeta “fırlatılmış” gibidir. Tanımadığı bir coğrafyada, dilini bilmediği insanlarla yaşamak 

ve bu coğrafyanın çocuklarına bir şeyler öğretmek zorundadır.  

Öğretmen köye geldiğinde okul kapalıdır ve uzun zamandır kullanılmadığından 

ötürü kir pas içindedir. Önce, muhtarın emriyle okul temizlenip eğitim-öğretime uygun 

duruma getirilir. Öğretmen ise, hiçbir öğretim araç gerecine sahip olmayan öğrencileri için 

defter, kalem, kitap ve resim boyası satın alıp her birine dağıtır. Ne var ki, öğretmenin resmî 

öğretim programlarına uygun ders anlattığını gösteren hiçbir sahne mevcut değildir. 

Öğretmen, öğrencilerin pek çoğunun Türkçe bilmemesi nedeniyle öğretim programlarını 

uygulayabilme olanağından yoksundur; dahası öğretmenlik deneyimine sahip olmadığı 

anlaşılan bu yabancının bir öğretim programını takip ederek ders anlatıp anlatamayacağı da 

meçhuldür. Öğretmenlik mesleğinin doğasında olan öğretirken öğrenme pratiği, öğretmenin 

deneyiminde daha derin bir anlama bürünür. Çocuklara Dünya’nın Güneş’in çevresinde 

nasıl döndüğünü, günün, gecenin, mevsimlerin nasıl oluştuğunu ve daha pek çok şeyi öğretir. 

Spontane, özgül koşullara uyarlanmış bir öğretim tarzıyla hareket eder. O, sadece bu köye 

değil millî eğitim sistemine ve öğretmenlik mesleğine de yabancıdır. Kendini “aydınlanmış” 

biri olarak başkalarını aydınlatmakla, Batı'dan gelmiş bir aydın olarak gittiği yere uygarlık 

götürmekle yükümlü görmemekte, aksine veda günü geldiğinde –klasik bir öğretmenden 

farklı olarak- öğrencilerinden öğrettiği her şeyi unutmalarını istemektedir. Çünkü onun 

bilgisinin bu köyde geçersiz ve işlevsiz olduğunun farkına varmıştır. Bu dağ köyünün 

gerçekliğini değiştirme çabası içinde değildir. Bu gerçekliğe karşı neredeyse kayıtsızdır. 

Köye geldiği gün, muhtarın neden “Biraz hesap, biraz kitap, okuma-yazma öğretirsin, yeter 

de artar bile. Duamızı alırsın.” dediğini ve ondan daha fazlasını beklemediğini artık 

anlamıştır. 

Öğretmenin köy halkıyla olan etkileşimi sadece okulla sınırlı değildir, gündelik 

hayatın farklı kesitlerinde yer almakta, köy hayatına sadece bir seyirci gibi tanık olmayıp 

katılmaktadır. Bu katılım tek yönlü bir iradeyle gerçekleşmemekte, köyün insanları da 

öğretmeni hayatlarına ortak etmektedir. Öğretmen, köyün insanlarına dışarıdan, nesnel bir 

gözle bakabilmektedir. Nitekim köyün insanları da onun bu güvenilir nesnelliğine 

başvurmaktadır. Örneğin, muhtarın eşi ondan “Sen yabancısın, bir de sen söyleyesin, belki 

dinler.” diyerek üzerine kuma getirilmesini engellemesini ister, muhtarın köyde yaşayan 

ancak kendini bir “yabancı” olarak nitelendiren kayınbiraderi belki de başka kimseye 

anlatmadığı düşüncelerini, duygularını, hatta hayallerini onunla paylaşır. Köyün çocukları, 

bulaşıcı bir hastalık nedeniyle birer birer ölmektedir. Köylü, öğretmenden duruma müdahil 

olmasını ve onlara yardım etmesini bekler, o da köylünün beklentisini boşa çıkarmaz. 

İlçeden köye bir hekim gönderilmesi için elinden gelen gayreti gösterir; ancak çabası 

sonuçsuz kalır. Bir gece öğrencilerden biri, hasta kardeşine yardım istemek için öğretmenin 

evine gelir. Öğretmen çocuğa ilaç vermeyi önerir, çocuk ise ilaç yerine portakal vermesini 

ister; zira kardeşi hiç portakal yememiştir. Çocuk, aile büyüklerinden bile isteyemediği şeyi, 

bir yabancıdan isteyebilmektedir. 

Çünkü yabancı nesneldir. Grubun üyeleri, yakın ilişki içinde olunan kişilerden özenle 

sakladığı bilgileri yabancıyla –özellikle gelip geçici olanlarla- paylaşabilir, en derin sırlarını 

ifşa edebilir, günah çıkarabilir, itiraflarda bulunabilir. Bu etkileşim, yabancının nesnelliğinin 

yarattığı güvenden ileri gelir. Nesnellik, bir olaya veya duruma hiçbir biçimde katılmamak 

anlamına gelmez; tam aksine, olumlu yönde ve belirli türde bir katılımdır. Simmel, 

nesnelliğin özgürlük olarak tanımlanabileceğini düşünür. Yabancı, teorik açıdan da pratik 

açıdan da grubun üyelerinden daha özgürdür. Durumlara ve olaylara karşı daha az 
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önyargılıdır, her şeyi nesnel standartlara göre değerlendirebilir, grubun örf ve âdetleri, 

inançları, değerleriyle bağlı değildir. Grubun belli bileşenlerine veya tarafgir eğilimlerine 

köklü bir biçimde bağlanmış da değildir. Yabancının bu tavrı, onun grubun bir ortağı / 

katılımcısı olmadığının değil; uzaklığı ve yakınlığı, kayıtsızlık ve müdahil olmayı birlikte 

barındıran bir durumda olduğunun göstergesidir (Simmel, 2015, ss. 150-151).   
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MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE 

YÖNELİK TUTUMLARI 

 

ATTITUDES OF MUSIC TEACHER CANDIDATES TOWARDS INDIVIDUAL 

VOICE EDUCATION COURSE 

 

Ceren TEPE1 

Tuba YOKUŞ2 

 

Ses eğitimi; önceden belirlenmiş amaç ve kazanımlara göre planlı bir şekilde, bireyin 

ihtiyaç ve gelişimine uygun olarak biçimlendirilen bir eğitim sürecidir. Bu süreç boyunca 

birey, bilişsel, duyuşsal ve devinişsel öğrenme alanlarında kendisinde bulunması gereken 

temel bilgi ve becerileri, belirli tekniklerle kazanmakta ve belirlenen kazanımları sesi 

aracılığıyla gerçekleştirebilmektedir. Müzik Öğretmenliği Lisans Programı’nda da yer alan 

ve müzik öğretmeni yetiştirmede temel alan derslerinden biri olarak nitelendirilebilecek 

Bireysel Ses Eğitimi dersi (BSE), müzik öğretmeni adaylarının mesleki yaşantısında en çok 

faydalanabileceği alan derslerinden biri olarak değerlendirilebilir. BSE dersi ile müzik 

öğretmeni adayının en temel ve doğal çalgısı olan sesini, konuşma ve şarkı söylemede en 

doğru, en etkili, en sağlıklı biçimde kullanmasına ilişkin davranışlar kazandırmak sesini en 

doğal haliyle koruyup geliştirmek amaçlanmaktadır (Yaldız ve Özçimen, 2013). Eğitim 

sürecinde bu amaçların gerçekleştirilmesini veya beklenen kazanımların edinilmesini 

etkileyen pek çok faktör ya da değişkenin olduğu söylenebilir. Eğitimin çeşitli alanlarında 

gerçekleştirilmiş araştırmalar incelendiğinde öğrenci başarısını etkileyen faktörlerden 

birinin de tutum olduğu görülmektedir. Müzik eğitimi açısından ele alındığında müzik 

eğitiminin farklı alanlarına yönelik gerçekleştirilmiş araştırma sonuçları tutum ile çeşitli 

değişkenlere (yaş, cinsiyet, derse ilişkin not ortalamaları, mezun olunan okul türü) göre 

müzik öğretmeni adaylarının tutumlarının değiştiğini ortaya koymaktadır (Özmenteş ve 

Özmenteş, 2009; Piji, 2012; Çeliktaş, Eğri ve Engür, 2018). Diğer taraftan ilgili literatür 

incelendiğinde müzik öğretmeni adaylarının BSE dersine ilişkin tutumlarını belirlemeye 

yönelik bir çalışmaya rastlanmamıştır. Olumlu ve olumsuz tutumların başarı üzerindeki 

etkisi göz önüne alındığında, müzik öğretmeni adaylarının BSE dersine ilişkin tutumlarının 

dersten beklenen kazanımları ne derece edindiklerine yönelik belirleyici faktörlerden biri 

olarak değerlendirilebilir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı, müzik öğretmeni adaylarının 

BSE yönelik tutum düzeylerini belirlemek ve müzik öğretmeni adaylarının BSE dersine 

yönelik tutum puanlarının çeşitli değişkenler açısından anlamlı farklılık gösterip 

göstermediğini ortaya koymaktır. Araştırmada müzik öğretmeni adaylarının BSE dersine 

yönelik tutumlarını ve tutumlarının çeşitli sosyo-demografik değişkenler açısından anlamlı 

düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için tarama modeli kullanılmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Muğla Sıtkı Koçman 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı 

(N=60) öğrenim gören müzik öğretmeni adayları oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama 

aracı olarak müzik öğretmeni adaylarının BSE dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi 

amacıyla Ekici (2012) tarafından geliştirilmiş, geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış olan 

Bireysel Ses Eğitimine Yönelik Tutum Ölçeği ve araştırmacılar tarafından hazırlanan Kişisel 
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Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde, müzik öğretmeni adaylarının 

BSE dersine yönelik tutumlarının cinsiyet, sınıf, mezun olunan okul türü değişkenleri 

açısında karşılaştırılmasına yönelik “İlişkisiz Grup t-Testi” yaş ve ders başarı ortalaması 

değişkenleri açısından tutumlarının karşılaştırılmasına yönelik ise “Tek Faktörlü Varyans 

Analizi (One-Way ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlarda, müzik 

öğretmeni adaylarının BSE dersine yönelik tutumlarının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

Bununla birlikte, belirlenen değişkenler açısından müzik öğretmeni adaylarının BSE yönelik 

tutumları; cinsiyet, yaş, sınıf, ders başarı ortalaması ve okul türü değişkenlerine göre 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır.  
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THE EVALUATION OF THE RENEWED (2018) MUSIC TEACHING 

UNDERGRADUATE PROGRAM IN TERMS OF PIANO EDUCATION 

COMPETENCE IN ACCORDANCE WITH THE VIEWS OF THE TEACHING 

STAFF 

 
İrem ERÖZKAN 

Hamit YOKUŞ 

 
Piyano çalgısının müzik öğretmenliği eğitimi bağlamında müzik öğretmeni adaylarının 

alan eğitimi açısından yetkinleştirilmesinde kullanılabilecek ve öğretmen olduklarında tüm müzik 

eğitimi kademelerinde ses açma, işitme eğitimi, bireysel ve toplu ses eğitimi, koro, vb. eğitim 

etkinliklerinde yararlanabilecekleri en işlevsel ve temel çalgı olduğu söylenebilir. Nitekim 1998 

müzik öğretmenliği lisans programında piyano eğitiminin ve öğretiminin müzik öğretmenliği 

programının temelini oluşturduğu ifade edilmektedir. Bu bağlamda, 1998 programında piyano 

eğitimine 6 yarıyıl; 2006 programında ise 8 yarıyıl yer verilmekte iken, yenilenen (2018) program 

çerçevesinde piyano eğitimi iki yarıyıl ile sınırlandırılmıştır. Bu araştırmanın amacı yenilenen 

(2018) müzik öğretmenliği lisans programının piyano eğitimi yeterliliği açısından öğretim 

elemanlarının görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 

Adnan Menderes Üniversitesi (n=9), Balıkesir Üniversitesi (n=10), Mehmet Akif Ersoy 

Üniversitesi (n=10), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (n=17), ve Pamukkale Üniversitesi (n=6) 

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalında görev yapan 

öğretim elemanları oluşturmaktadır (N=52). Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından 

oluşturulan 25 maddelik “İki Yarıyıllık Zorunlu Piyano Eğitiminin Yeterliliği Anketi” ile elde 

edilmiştir. Araştırma kapsamında öğretim elemanlarının demografik özellikleri (cinsiyet, 

üniversite, unvan, dal) ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Öğretim elemanlarının iki yarıyıllık 

zorunlu piyano eğitiminin yeterliliği ile ilgili görüşleri araştırmacılar tarafından belirlenen 

“piyano çalma”, “lisans derslerini destekleme” ve “eşlik çalma” başlıkları altında gruplanarak 

değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, her bir madde için yüzde oranları ve frekans değerleri 

hesaplanmıştır. Anket formundaki yer alan maddeler için sayısal değerler temel alınarak elde 

edilen aritmetik ortalamalar hesaplanmış ve bu ortalamalara göre 2 yarıyıllık zorunlu piyano 

eğitiminin öğretmen adayları için; 5.00 ile 4.20 arası  “çok yeterli” ;  4.19 ile 3.40 arası  “yeterli”,  

3.39 ile 2.60 arası “orta”, 2.59 ile 1-80 arası “yetersiz” ve 1.79-1.00 arası ise “çok yetersiz” 

olduğu şeklinde değerlendirilmiş ve yorumlanması bu yönde yapılmıştır. Sonuç olarak, öğretim 

elemanlarının iki yarıyıllık zorunlu piyano eğitiminin yeterliliği ile ilgili “piyano çalma” 

açısından “çok yetersiz”, “lisans derslerini destekleme düzeyi” açısından çoğunlukla “yetersiz” 

ya da “çok yetersiz”, “eşlik çalma” açısından ise çoğunlukla “yetersiz” görüşünde oldukları 

belirlemiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda önerilere yer verilmiştir.  
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GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF FINE ARTS HIGH SCHOOL  

PROGRAMS ACCORDING TO STUDENTS' OPINIONS 

 

Özge YAMANER 1 

Aycan ÇİÇEK SAĞLAM2 

 
Sanat, insan yaşamının gerekliliklerinden biridir. Dünyanın özel olması da sanatın 

getirdiklerindendir. Sanat, insanlığın mükemmele doğru ilerleme aracıdır. Aynı zamanda bir iletişim 

yoludur. Sanat, insanları birleştirme özelliğine sahiptir. Her sanat, sanatçının aktardığı duygunun, 

aynı etkiyi alan başkalarının ruhuyla birleşmesini sağlar (Tolstoy 2018: 180). Sanat her zaman 

insanlara öncülük etmiş ve toplumsal değişimlerde kolaylıklar sağlamıştır. Bireylerin algılama, 

düşünme, anlama yetilerini her daim açık tutmayı başarmış ve insanların duygusal yönlerini aktif 

hale getirmiştir. Tüm bunların yanında sanat evrensel bir dil olup dünyanın hemen her yerinde hep 

aynı etkiyi göstermiş ve göstermeyi de amaçlamıştır (Demir, 1990: 260).   

Sanat toplumda bu denli hakimiyet sürüyorken, sanatçı yetiştirmek de bir hayli önem arz 

etmektedir. Bu görev ise ülkelerin sanatçı yetiştirmeyi hedeflediği eğitim kurumlarına düşmektedir.  

Güzel Sanatlar Liseleri de bunlardan biridir. Güzel sanatlar liselerinde müzik, resim, heykel, grafik 

tasarım, vitray, moda tasarımı ve sahne dekorları vb. bölümler vardır. Sanatçı olmayı düşleyen 

gençler eğitim almak için Güzel Sanatlar Liselerine, yetenekleri üzerine başvururlar ve yetenekleri 

doğrultusunda eğitim görmeyi amaçlarlar. Ama ne yazık ki okula başladıklarında aldıkları eğitimleri 

onların ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Kendi alanları olan derslerin süreleri yetersiz 

kalmaktadır. Çünkü aynı zamanda müfredatta matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, Türk dili ve 

edebiyatı vb. dersler mevcuttur. Bu derslerin saatleri diğer fen liseleri, Anadolu liseleri, mesleki 

teknik ve Anadolu liseleri ile benzer saatlerdedir. Bu dersler elbette olmalıdır. Fakat gidilen okullar 

kendi amaçlarına yönelik eğitim programını ön plana çıkarmalıdır. Öğrenciler kendi yeteneklerini 

geliştirmek ve geliştirdikleri yetenekleri ile kendilerini gelecekte görmek istiyorlar ki buna yönelik 

olan lisede eğitim almayı tercih ediyorlardır. Ancak, liselerin programları karşılaştırıldığında, Güzel 

Sanatlar Lisesi öğrencilerinin özellikle ilk iki yıl içerisindeki ders saatlerinin diğer lise 

programlarındaki ders saatleriyle aynı olduğu görülmüştür. Örneğin; Anadolu liselerinde, Fen 

liselerinde ve Güzel Sanatlar liselerinde; Türk dili ve edebiyatı dersi 9. ve 10. sınıflarda 5'er saat, 

Matematik dersi 6'şar saat, Coğrafya dersi ise 2'şer saattir.   

Bu açıklamalar ışığında bu çalışmanın amacı Güzel Sanatlar Lisesi programlarının 

öğrencilerin beklentilerini karşılayıp karşılamadığına ilişkin görüşlerini ortaya koymak ve bu konuda 

öneriler getirmektir. Bu amaçla öncelikle diğer lise programları ile Güzel Sanatlar Lisesi programları 

karşılaştırılmış, benzerlikleri ve farklılıkları ortaya konmuştur. Sonraki aşamada ise Güzel Sanatlar 

Lisesi öğrencilerinden ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıftan ulaşılabildiği kadar öğrenci ile yarı 

yapılandırılmış görüşme yapılması planlanmıştır. Bu görüşmelerde Güzel Sanatlar Lisesi 

programlardan ne ölçüde yararlandıkları, programların ne ölçüde etkili olduğu, onları 

yükseköğretimde yeterlik sınavına ne ölçüde hazırlayabildiği, öğrencilerin programların işlenişi 

sürecinde ne tür problemlerle karşı karşıya kaldıkları ve nasıl baş ettikleri ile ilgili sorular aracılığıyla 

veriler toplanıp değerlendirilecektir.   
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COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİ UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE 

KONSERVATUVAR ÖĞRENCİLERİNİN ÇALGI ÇALIŞMA 

MOTİVASYONLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

 

FACTORS AFFECTING INSTRUMENT STUDY MOTIVATION OF 

CONSERVATORY STUDENTS DURING COVID-19 PANDEMIC DISTANCE 

LEARNING PERIOD 

 

Perçin DEMİRKOL YALÇIN 

Şerif GAYRETLİ 

Onur ZAHAL 

 
Yükseköğretim kurumunun COVİD-19 pandemi nedeniyle 16 Mart 2020 'de yüz yüze 

eğitime ara vermesi ile birlikte uzaktan eğitime geçilmiştir. Yüz yüze eğitim sürecinde zamanlarının 

büyük çoğunluğunu okulda geçiren öğrencilerin, ders öncesi, sonrası ve ders aralarında bireysel çalgı 

ve piyano derslerini okulda çalışabilme olanakları bulunmaktaydı. Ancak uzaktan eğitime geçilmesi 

ile birlikte, günün büyük bir kısmını okulda geçiren öğrencilerin çalışma ortamları da büyük oranda 

ev ortamına kaymıştır. Çalgı eğitimi sürecinde öğrencilerin çalgı çalma performanslarını ve başarı 

düzeylerini etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerden biri de bireyin çalıştığı ortam 

koşullarına bağlı olan faktörlerdir. Çalgı sesinin yüksekliği, kısıtlı çalışma alanı, ders materyallerinin 

yetersizliği, aile ile birlikte yaşamanın getirdiği diğer iş yükleri ve çeşitli olumsuz müdahaleler, 

özellikle ev ortamında düzenli çalgı çalışma performansını etkileyen faktörlerdendir. 

Bu araştırma, konservatuvar öğrencilerinin, uzaktan eğitim sürecinde çalgı çalışma 

durumlarını etkileyen dış ortam faktörlerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, COVİD-19 

pandemi süresince öğrencilerin okul dışındaki diğer ortamlarda (ev, iş yeri, vb.) çalgı çalışma 

durumlarını olumlu ya da olumsuz etkileyen faktörlerin saptanması bakımından önemlidir. 

Araştırma, tarama modelinde gerçekleştirilen bir durum çalışmasıdır.  Araştırmanın çalışma grubu, 

2020-2021 eğitim-öğretim yılında Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler (Türk 

Müziği), Ses Eğitimi ve Halk Oyunları Bölümlerinin 1. 2. 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören 

öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı doğrultusunda, öğrencilerin çalgı çalışma durumlarını 

etkileyen faktörler, yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanarak incelenmiştir. Görüşme formu, 

araştırmacılar tarafından geliştirilmiş ve uzman görüşleri alınarak tamamlanmıştır. Görüşme 

formunun ilk kısmı demografik bilgilerden oluşmaktadır. İkinci kısmı araştırmanın alt amaçları 

doğrultusunda hazırlanan kapalı uçlu sorulardan, üçüncü kısmı ise yine araştırmanın alt amaçları 

doğrultusunda hazırlanmış açık uçlu sorulardan oluşmaktadır.  Görüşme formlarından elde edilen 

veriler, betimsel analiz ve içerik analizi tekniklerinden yararlanarak çözümlenmiş, tablo ve grafikler 

halinde yorumlanmıştır. 

Araştırma sonucunda, öğrencilerin büyük oranda bireysel çalgıya ev ortamında çalıştıkları 

tespit edilmiştir. Ev ortamlarında piyano ve org gibi çalgılara sahip olmayan öğrenciler, çalışmalarını 

yürütebilmek için, arkadaş, çeşitli müzik kursları ve halk eğitim merkezi gibi farklı dış ortamlara 

yöneldiklerini belirtmişlerdir. Çalgı sesinden rahatsızlık duyan komşu ve aile bireylerinin 

öğrencilerin çalışma şartlarını büyük oranda etkiledikleri tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular 

pandemi sürecine ve öncesine göre karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. 
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ÇAĞDAŞ SANATTA TOPLUMSAL BEDEN, SEMBOLİK BEDEN: NİL YALTER 

VE İNCİ EVİNER ÖRNEKLERİ 

 

SOCIAL BODY, SYMBOLIC BODY IN CONTEMPORARY ART: EXAMPLES OF 

NIL YALTER AND INCI EVINER 

 

Esra SAĞLIK1 

 

Beden konusu ve olgusu, klasik sanattan günümüze, sanatın başlıca malzeme ve 

nesnelerinden biri olagelmiştir. İnsanın fiziksel boyutuyla yani bedenle ilgili bilgi ve 

anlamın sanattaki figürlere yansıması ve onun sanatsal izdüşümü, tarihsel süreçte hem üslup 

hem anlatım olarak değişimler göstermiştir. Sanatın vazgeçilmez bir nesnesi olma durumunu 

daima koruyan insan bedeni, arkaik insan formundan çağdaş sanatın kavramsal yönelimler 

amacıyla kullandığı beden algılayışına kadar olan sanatsal üretim sürecinde, düşüncemizin 

izini sürmüştür. Bu iz sürme modern süreçle birlikte önemli kırılmalar göstermiş, beden 

konusu aynı zamanda kavramsal bir zemin üzerine oturmaya başlamıştır.  

Türkiye’de çağdaş sanatın yenilikçi söylemleri 1980’li yıllarla birlikte görünür 

olmaya başlamış, biçim odaklı sanat anlayışı yerini kavramsal referanslara bırakmıştır. 

Bunda, yurtdışında aldıkları eğitimle geleneksel yapıyı kıran sanatçılar ile İstanbul Bienali 

gibi uluslararası çapta sergilerin ülkemize gelmesinin etkisi büyüktür. 1980’li yıllarda 

modernizmin çözümlemeci, karşı konulmaz şekilde değerli ve üstün özelliklerine sahip 

yapıtları, 1990 sonlarına doğru yerini, düzenlemeye yönelik, kurulduktan sonra kaldırılıp 

atılabilecek, provokatif ve kimi zaman anti -estetik bir yapıya devreder. Gerçekçi ve temsili 

sanatın ya da geç soyut resmin sunduğu rahatlık ve avuntunun yadsınması bu dönemin belki 

de en belirgin özelliğidir. Dolayısıyla 1990’ların sanatı, salt estetik, kapalı bir dilin ötesine 

çıkarak sosyolojiye, felsefeye, popüler kültüre, sinemaya, teknolojiye yönelir (Çalıkoğlu, 

2008:11). 90’lar aynı zamanda Türkiye’de, kimlik politikaları, kültür, cinsiyet gibi konuların 

yoğun olarak işlenmeye başladığı dönemdir. 2000’ler ve sonrası yine kavramsal bir zeminde 

yeni teknolojileri de yoğun olarak içine alan bir sanatsal pratiği barındırır. Bu sanatsal 

pratikte beden her zaman işlenmiş, beden olgusu üzerinden kavramların ve durumların 

tartışıldığı üretimler devam etmiştir. 

Sanatta beden olgusu, sadece ilk anlamda kendisini temsil etmesinin ve bir doğa 

nesnesi olmasının ötesinde, toplumsal cinsiyet, kimlik konuları gibi özellikle 90’lar 

sonlarında Türkiye’de yoğun olarak işlenen çalışmaların da merkezini oluşturmaktadır. 

Makalede, heykelden fotoğrafa, desenden video ve fotoğrafa uzanan ve içi içe geçen 

çalışmaları zengin ifade arayışlarını barındıran, bedeni hem politik hem de sembolik bir dille 

yorumlayan sanatçılardan Nil Yalter ve İnci Eviner’in beden konusuna yaklaşımları mercek 

altına alınacaktır. 
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BÜYÜK GROTESK BEDEN’DEN ORGANSIZ BEDEN’E: SANATTA KOLEKTİF 

BİLİNÇ VE ANONİMLİK  

 

FROM GROTESQUE BODY TO BODY WITHOUT ORGANS: COLLECTIVE 

CONSCIOUSNESS AND ANONYMITY IN ART 

 

Özüm KOŞAR 

 

Mikhail Bahtin, Orta Çağ’ın kaotik ortamına ait karnavallar esnasında herkesin bir 

araya geldiği bir toplumsal formun oluştuğundan bahsetmektedir ve karnavallarda yaratılan 

o büyük karmaşanın ve müthiş auranın izinden gidilmesi gerektiğini savunmaktadır.  

Hayatın durağan akışını sekteye uğratan ve tekdüzeliği bozan bu karnavallar, kenti ele 

geçirerek herkesi bir araya getirmek için önemli bir rol üstlenmektedir. Bu bağlamda 

karnavallar, toplumsal her türlü kuraldan ve hiyerarşiden bireyleri arındıran, onların bireysel 

benliklerinden sıyrılarak yeni bir kolektif bilinç oluşmasını sağlayan; böylelikle Büyük 

Grotesk Bedeni yaratarak, toplumsal normlardan ayrıksı bir organizma ortaya çıkmasına 

yarayan yegâne ortamlardır.  

Mayalanan hamur misali büyüdükçe büyüyen bu grotesk beden, her tür yaşamsal 

sorumluluğa karşı çıkarak, sistemi o anlık da olsa durma noktasına taşımaktadır. Bu bakış 

açısından hareketle özellikle içinde bulunduğumuz postbireyselleşme çağının kendi iç 

buhranlarını devre dışı bırakmanın zamanı gelmiş gibi görünmektedir. Sistemin her bir 

organına karşı yarattığı yoğun basınç, bireyleri antidepresansız yaşamanın ihtimali olmadığı 

yönünde sürekli telkin ederken, belki de sanat veya herhangi başka bir form aracılığıyla tüm 

yükümlüklerden sıyrılabilecek yeni bir bakışla donanmanın vaktini işaret etmektedir.  

Deleuze ve Guattari’nin sistemin her bir çalışan organına inat önerdiği Organsız 

Bedeni, o işlevsiz-bozuk çarkı, Bahtin’in vurgu yaptığı kolektif bilincin biraradalığında 

gerçekleştirmek mümkün görünmektedir. Kolektif bilincin yarattığı yeni bir form, Orta 

Çağ’ın kaotik ortamına benzeyen postmodern süreçte de bir anahtar rolü üstlenebilir bir açı 

sunmaktadır. Bireylerin-isimlerin büyük harflerle vurgulandığı böylesi bir ortam için bir 

saniyeliğine anonimliği benimsemek, hep beraber bir şey gerçekleştirmek bizleri sistemin 

soktuğu normlar zincirinden azat edecektir.  

Bu çalışma, Bahtin’in Büyük Grotesk Beden ile Deleuze ve Guattari’nin Organsız 

Beden okumalarını kolektif bilincin oluşturulmasında bir başlangıç noktası-temel olarak 

benimsemekte, sanat-hayat içerisinde eriyen tüm dinamikleri göz önüne alarak kolektif-

ilişkisel olanın bir bağlantısını oluşturmayı hedeflemektedir. Bireyselleşmiş bir sanat 

anlayışı yerine anonimliğin benimsendiği sanat-hayat pratiklerini merceğine alarak, bahsi 

geçen okumalar üzerinden bir ilişki bağı oluşturmak hedeflenmektedir; sanatçısının 

belirsizleştiği ortamda sanat yapıtının ise bir tür Organsız Beden yaratma potansiyeli 

sorgulanmaktadır.  
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SANATTA NİHİLİST BİR YAKLAŞIM: VAROLUŞUN SORGULANMASI VE 

GÖRSEL SANATLARDA BEDENİN SOYUTLANMASI 

 

A NIHILIST APPROACH IN ART: QUESTIONING EXISTENCE AND 

ABSTRACTION OF THE BODY IN VISUAL ARTS 

 

Fergana KOCADORU1 

 

Antik dönemlerden Rönesans’a uzanan süreçte insan, sanatın ve yaşamın merkezinde 

yer alır. Hümanizm düşüncesinin yaygınlaştığı yüzyıllarda Michalengelo yüceliği insan 

bedeniyle sembolize ederken, Leonardo ideal olanı insan bedeninde bulacaktır. Hegel gibi 

düşünürlere göre de İlahi güzellik insana bahşedilmiştir. Romantizm ile birlikte doğaya 

yönelen insan, sanayileşme ile doğadan ve özünden kopmaya başlamıştır. Bu kopuş 

bireylerde travmatik bir etki yaratmıştır. Sanatçı ve düşünürler varoluşu sorgulamaya 

başlamıştır. XX. Yüzyıldan günümüze gerek plastik gerekse fonetik alanda eserler üreten 

sanatçılar, merkezdeki insanı silerek figürün yani insanın değersizleştiği, yöntemlere 

başvurmuştur. Resim sanatında beden figüratif olandan sıyrılarak, ancak insanın varlığını 

duyumsatacak imgeler (gölgeler, siluetler, belirsiz bedenler) kullanılmıştır. Munch’un adeta 

yaşayan bir ölüye benzeyen sanayi sonrası modern bireyleri,  Chrico’nun resimlerinde 

mekânların yanında bulunan küçük insan siluetleri, Kirchner’in sokak sahnelerinde yığın 

halinde donuk bir ifade ilen gezen kalabalıkları bu duruma örnektir. Günümüz sanatında da 

bedenin soyutlanması kavramı güncelliğini korumuş, farklı bakış açısı ve teknikler ile 

sanatsal işler üretilmiştir. Michael Wolf’un “Google Street View” üzerinden rastgele çekilen 

fotoğrafları bulanıklaştırarak ve yer imgeleri koyarak modern insan bedenin toplumda 

değersizliğini sorgulanmasını amaçlamıştır. 

Edebiyat sanatında, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Fyodor Dostoyevski ve Franz 

Kafka gibi öncü yazarlar insanı merkezden silen, varoluşu sorgulayan öncü eserler üreten 

önemli yazarlardan en önemlilerindendir. Edebiyat dolaylı olarak sinemayı da etkileyecektir. 

Sinema sanatında ise Michelangelo Antonioni hayal-gerçek arasında sıkışan erkek 

karakterlerini sinema ekranından yok ederek, Jean-Luc Godard ise modern toplum içerisinde 

kadını değersizleştirerek, bedeni soyutlama yöntemine yönelmiştir. Wim Wenders ve Paul 

Thomas Anderson gibi çağdaş yönetmenler ise merdümgiriz karakterler üzerinden bu bedeni 

hiç noktasına getirecek bir yönteme başvuracaklardır.  

Bu çalışmada, bedenin soyutlanması kavramı sanat dallarının birbiriyle ilişkisi 

üzerinden açıklanacaktır. Kavramın açıklanması görsel örneklerle pekiştirilerek, kronolojik 

sıralamada ele alınacaktır. Kaynak taraması ile konu felsefi ve sosyolojik olarak da ele 

alınacaktır. 
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RESİMDE TERS-YÜZ MEKÂN: ZİHİNSEL-ALGI VE BEDEN DUALİZMİNDE 

AYNA 

 

REVERSION SPACE IN PAINTING ART: MIRROR IN MENTAL-PERCEPTION 

AND BODY DUALISM 

 

Esin YILMAZ1 

 

Algı, şeylerle bedenim arasındaki ilişkiyi tanımlamak için öncüllenir. Şeylerin 

algılayan bedenimde olması ile şeylerin kendilerine taşınması dünyaya açılan benin, 

dünyadaki yerinin de temsilidir. Paul Klee’nin de dediği gibi “Sanat görüneni yansıtmaz; 

görünmeyeni görünür kılar.” Dünyada görünürün yansıtılması sanatı oluşturmadığını aksine 

görünenin ötesinde, görünmezin tinsel varlığının sanat ediminin bir parçası olduğunu 

belirtmektedir.  

Descartes algısı bugünün filozoflarının – sözgelimi, Merleau Ponty - aksine 

duyumsallıkla ilişkilenen bir olguya sahip değildir. Descartes gözmerkezci kesinlik ile 

algısal ilişki kurar. O, görünürleri zihnindeki varlığı kadar algılar ve dünya gördüğü kadardır.  

Kant da ise algı ampirik bilinç olarak karşımıza çıkar. Uzayda zamanda var olan şeyler 

benim onların varlığını bilmeden dahi çoktan benimle iletişime geçmiş ve bu inancın 

üzerinde oluşmuşlardır. Dünya tarafından sahip olunan algı aynı zamanda dünyaya sahiptir. 

Ponty bu savı “önceden var olan Logos, dünyanın kendisidir.” sözüyle açıklamıştır (Direk, 

Z ve diğ. 2017). 

Algının, algısal inancın duyumsallıkla ilişkisi zihin-beden düalizminde bir yer 

edinebilir. Bedenin dünyanın içinde ve dışında olma ikililiği, gören ve görünen ikililiğinden 

yola çıkmaktadır. Başkası tarafından görünen bedenimiz başkası tarafından bizi dünya içinde 

bedensel bir varlık olarak algılatacaktır. Ancak dünyada olmak hali “ona katıldığımız kadar 

orada bedenli olma hali” demektir. Dünyada olmak hali bir yeri ya da bir yerin mekânsal 

varlığı ile yaşam bulmak halinin temsiliyetini içerir. 

Ponty beden kavramına ek olarak yaşamlı beden kavramı olan -vücut- kavramını 

açıklamaktadır. Ponty’nin “corps”u: vücut ve Husserl’in “leib”ı: vücut yaşamlı beden 

olarak çevrilebilir.  Körper: cisim ve beden, nesne-beden hem canlılık hem cansızlık söz 

konusudur. Algı her ne kadar bir vücut’a aitse de aynı zamanda şeylerin algılanması aracını 

taşır ve onlara karışır. Özellikle Ponty’nin son döneminde ben’in algısını betimlemek adına 

kurguladığı imgesel bir figür bulunmaktadır: Ayna (Foucault, 2000) ve (Foucault, 2018). 

Öyle ki, ayna aynı beni ikiye ayıran (gerçek ve zahir) bir aracın temsilidir. Aynadaki ben ile 

benin kendisi arasındaki dualizmden bahsedilir. Jacques Lacan’ın ayna evresi teoreminin 

Batı Avrupa’nın resim sanatının örnekleri üzerinden irdelenmesi bu çalışmada zahir ben ve 

zahir mekânın gerçekle ilişkisini amaçlamaktadır. Seçilen resimler yazar tarafından görünür 

ben ile görünmez ben ve görünür mekân ile görünmez mekân düalizmleri zihinsel-algı ve 

bedendeki duyumsallık düalizmi üzerinden okunmaktadır. 

Öncesinde, bahsedilen ben ve mekân kavramını tanımlamak gerekmektedir. 

Yaşamsal bedenin -vücut’un – görürken görünen olması, dokunurken dokunulanın kendine 

dokunması nesnesel özne -Ponty’nin öznesi: bedenli görme- ve öznesel nesne ben’i 

tanımlamaktadır. Gören vücut, göründüğünü algılayan vücuttur. Dokunan vücut 

dokunulduğunu da hisseder (Merleau-Ponty, 2017). Bu sayede kendisi kendisine hem aşkın 

hem de içkindir. Mekân da ben kavramı gibi yaşamsal bedenin varlığı hacimsellikten 
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uzaklaşarak mekansallaşır, algılanır ve görülür olur. Hem içkin hem aşkındır. Bedensiz 

mekân var mıdır? Bu soru çalışmanın sonucunda yeni sorgulamaları gerektirmektedir. 
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YENİ MEDYA SANATINDA BEDENLERİN TEMSİLİ VARLIĞI: SİBORG 

BEDENLER 

 

REPRESENTATION OF BODIES IN NEW MEDIA ART: CYBORG BODIES 

 

Erhun ŞENGÜL1 

 
1960’lı yıllarda Avandgardizmin etkisiyle sanat piyasasının dinamiklerine karşı kendi 

bedenini bir sanat aracı ve alanı olarak görmeye başlayan sanatçıların ortaya çıktığı, beden 

algısının dönüşmeye başladığı bir zaman dilimine işaret eder. Bu noktada sanatçılar bedenlerini 

bir ifade aracı olarak görmemişler aynı zamanda onu bir başkaldırı aracı olarak görmüşlerdir. 

Bedenin sınırlarının, nereye kadar zorlanabileceğini ve bedenin olanaklarını sorgulayan 

sanatçılar çalışmalarında bedeni sadece nesnel boyutuyla yeniden kurgulamışlardır. Günümüzde 

teknolojinin hızlı gelişimi ve değişimi sadece endüstriyel üretim alanında değil sanat alanında 

da köklü değişimlere sahne olmaktadır. Bilgisayar sistemlerindeki ilerleme üç boyutlu yazıcı 

teknolojilerinin devreye girmesiyle sanal ortamlarda oluşturulan kütlesel formları reel ortamlara 

taşımaktadır. Geleneksel sanatta bedenin statik temsili yerini çağımızın tekno-beden formlarına 

bırakmaktadır. Globalleşen dünyada kültürün sanat nesnesine olan bağlılığı yavaş yavaş yok 

olmakta ve bunun yerini, sistemler bilinci diye adlandırılabilecek yeni bir olgu almaktadır. Sanal 

gerçeklik teknolojileri erkek/kadın, insan/makine, zaman/uzam arasındaki sınırların kalkmasına 

imkân sağlamaktadır. Tarihsel imgelerden yola çıkıldığında ise siborg ütopyalarının derin 

köklerine rastlanmaktadır. Yapay bedenler yaratma fikri özellikle batı kültüründe bir insanın 

tanrısal nitelikleri ile tanrının insani nitelikleri arasındaki geleneksel ilişki açısından önemli bir 

rol oynar. Genetik teknoloji, yapay bedenlerin yeni medya sanatında temsili ile doğrudan 

bağıntılıdır; çünkü dolaylı olarak organik yaşamın yapay üretimi ile ilgilenir ve genetik kodları 

doğrudan manipüle ederken, dijital teknolojilerle daha kolay ilişkilendirilmesini sağlar. Yeni 

medya teknolojileri çağımızda informal tartışmaların temelini oluşturan sanat, bilim ve 

mühendisliğin sentezlenmesiyle yapay platformlarda oluşturulan hibrid bedenler üzerine 

yoğunlaşmaktadır. 

Siborg beden kavramı sibernetiğin kapsamı sayesinde sanatçıların insan ve makineler 

arasındaki bağlantılarını sorgulamaları ile birlikte 20. yüzyılın ortalarından günümüze kadar yeni 

medya sanatı arenasında oldukça kullanılır bir kavram halini almıştır. Siborg bir kurgu meselesi, 

canlı bir deneyim meselesidir ancak bilim kurguyla sosyal gerçeklik arasındaki sınır, optik bir 

göz yanılmasından ibarettir. Medya teknolojileri ve yazılım mühendisliği sayesinde günümüz 

sanatçıları tarafından oluşturulan Siborg bedenler bir tür makine gibi kurgulanabilir, başka 

makinelere bağlanabilir veya bedene eklemeler sonucunda yeni ve melez bir türe ulaşılabilir. 

Bütün bu süreçler yeni bir tanımı da beraberinde getirmektedir post-insan kavramı olarak 

nitelendirilebilen bu tanım yeni medya sanatçıları için oldukça geniş olanaklar içeren yeni bir 

beden algısını da beraberinde getirmiştir. Sanatın bilim, mühendislik ve tıp gibi özel alanlarla 

kesiştiği bu noktada oluşturulan yapıtlarda yeni medya sanatına ait bedenin temsili örneklerine 

sıkça rastlamamız mümkündür. 1980’li yıllarda yapılan birçok sinema filmi de günümüz yeni 

medya platformlarında kurgulanmış olan temsili bedenlere ilham kaynağı olmuştur. 

Araştırmanın amacı çağımız teknolojik platformlarında oluşturulan yeni medya sanatına ait 

örneklerle siborg bedenlerin temsilini incelemek ve bedenin bir sanat nesnesi olarak avandgarde 

sanattan günümüze doğru nasıl bir evrim geçirdiğini araştırmaktır. 
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BİR YAŞAMA YOLU OLARAK FELSEFE VE ELEŞTİRİ 

 

PHILOSOPHY AS A WAY OF LIFE AND CRITIQUE 

 

Didar Deniz ALTINKAYA1 

 

Foucault 1983 yılındaki bir söyleşisinde, postmodernite terimi ile neyin 

kastedildiğini ve postmodern olarak adlandırılan düşünürlerin ortak problemlerinin ne 

olduğunu bilmediğini söyler. Buna rağmen, gerek kendisini destekleyenler gerekse 

eleştirenler tarafından, kendimizi ve içinde yaşadığımız dünyayı düşünmede 

başvurduğumuz kategorileri ciddi bir sorgulamaya tabi tutan postmodernizme yön veren 

isimlerden biri olarak kabul edilir. Elbette Foucault’nun delilik, hastalık, suç, cinsellik gibi 

deneyimleri mümkün kılan sorunsallaştırmalara odaklanan çalışmaları aracılığıyla ortaya 

koyduğu Aydınlanma ve Hümanizm eleştirisinin postmodern düşünceye zengin kaynaklar 

sağladığı göz ardı edilemez. Nitekim bu çalışmalarında Foucault, tarihsel-toplumsal 

koşullardan bağımsız bir öze sahip öznenin varlığını savunan ve iktidarı da bu verili özneyi 

bastıran bir yapı olarak gören modern teorilere karşı, öznelliğin belli doğruluklar üreten bir 

bilgi alanı ve belli normlar ve kurallar aracılığıyla işleyen bir iktidar alanı çerçevesinde 

kurulduğunu açığa vurur. Foucault’nun bilgi ve iktidar arasındaki ilişkilere yönelik vurgusu, 

yalnızca öznenin değil fakat modern bilginin ve rasyonalite biçimlerinin de verili ve doğal 

kategoriler olmaktan ziyade tarihsel-toplumsal inşalar olarak görülmesi gerektiğine işaret 

eder. Böylelikle hakikatin ancak iktidar alanının dışında var olabileceğini ve yaşamın aklın 

evrensel doğruluk ölçütlerine göre rasyonel bir biçimde düzenlenmesinin özgürleşmeyi ve 

ilerlemeyi sağlayacağını savunan Aydınlanmacı geleneğe karşı çıkar. 

Foucault, tam da bilgi, doğruluk ve iktidar arasındaki ilişkilere yönelik bu görüşleri 

hedef alınarak, söylem, iktidar ve etik karar alma süreçleri arasındaki modern 

eklemlenmenin ciddi bir biçimde zedelendiği günümüzde geçerli olabilecek bir eleştiri 

pratiğinin imkânını ortadan kaldırmakla suçlanmıştır. Foucault’ya bu yönde getirilen 

eleştirilerin ortak iddiası, iktidar ilişkileri dışında ve bu ilişkilere önsel bir saf aklın var 

olmadığı bir durumda ne öznenin otonomisinden ne de eleştirel ilkelerin geliştirilebileceği 

bağımsız bir bakış açısının imkânından söz edilebileceği yönündedir.  

Bu çalışmanın amacı, söz konusu eleştirilere karşılık olarak, Foucault’nun 

moderniteyle olan ilişkisini, Kant’ın Aydınlanma Nedir? metnine yönelik okumasından 

hareketle tartışmaya açmaktır. Bu bağlamda Foucault’nun, düşüncenin evrenselleştirici ve 

bütünselleştirici bir birlikten yoksun olduğuna yönelik iddialarının bir irrasyonalizm 

savunusu olarak değil, fakat modernliği kendimizle ve güncelliğimizle eleştirel ve 

dönüştürücü bir ilişki kurmamıza imkân tanıyacak bir tutum biçiminde düşünme çağrısı 

olarak anlaşılması gerektiğini açığa vurmaya çalışacağız. Bu “modernlik tutumu”, kendimizi 

olduğumuz özneler olarak tanımaya götüren olayları, normatif ilkelere başvurmaksızın 

tarihsel-eleştirel bir biçimde soruşturmaya ve böylelikle farklı düşünme ve eyleme 

olanaklarını açığa vurmaya dayanan bir eleştiri pratiği olarak iş görecektir. 

Bu yoldaki temel iddiamız ise Foucault’nun, Aydınlanma’dan yana ya da 

Aydınlanma’ya karşı olma ikileminin ötesine geçen bu eleştiri kavrayışının, Antik Yunan’a 

özgü bir doğruyu söyleme biçimi olan ve son yıllardaki derslerinin esas temasını oluşturan 

parrhesia pratiğine yönelik analizleri aracılığıyla zenginleştiği yönündedir. Nitekim 

Foucault Aydınlanma Nedir? metninde modernlik derken kastettiği şeyin bir kuram ya da 
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biriken bir bilgi bütününden ziyade Antik Yunan’da ethos olarak kabul edilen şeye, yani 

belli bir var olma ve davranma biçimine tekabül ettiğini vurgulamaktadır. Bu bağlamda 

modernliğin ethos’u, hem düşünme, konuşma ve davranma biçimimizi belirleyen sınırların 

tarihsel analizi hem de bu sınırların ötesine geçme amacıyla sınanması anlamına gelen bir 

felsefi yaşam olarak düşünülmelidir. Parrhesia’nın özellikle Kiniklerde aldığı biçim göz 

önünde bulundurulduğunda, Foucault’nun Kant’ın Aydınlanma Nedir? metni üzerinden tarif 

ettiği bu eleştirel tavrın, doğruluğun yaşamda cisimleşmesi olan bir felsefi yaşam tarafından 

desteklenebileceği görülecektir. Zira Kinikler için felsefi yaşam yalnızca bir hakikat 

söylemini dile getirmeye değil, fakat bir skandala dönüşecek ölçüde hakikate uygun bir 

yaşam sürmeye dayanır. Filozofun bu hakikat pratiğinin esas amacı ise, kendilikle ilişkiyi 

dönüştürmek suretiyle, içinde yaşadığımız dünyayı başka bir dünyaya dönüştürmenin 

mümkün olduğunu göstermek ve böylece mevcut toplumsal-politik düzende bir dönüşüm 

yaratmaktır. Bununla birlikte çalışmamızın hedefi bağlamında, Foucault’nun parrhesia’ya 

yönelik tarihsel analizlerinin bir serimlemesini sunmaktan ziyade, bu pratiğin günümüzde 

geçerli olabilecek türde bir eleştirel tutum üzerine düşünmeye elverişli olduğu noktaları 

vurgulamakla yetineceğiz.  
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FELSEFENİN KARMAŞASININ BASİT PROBLEMATİK TEMELLERİ 

 

SIMPLE PROBLEMATIC BASIS OF THE COMPLEXITY OF PHILOSOPHY 

 

Meriç BİLGİÇ1 

 

Felsefe günümüzde sonu gelmez bir problemler karmaşası içinde, bütünlüğü 

görülemez, anlaşılamaz ve değerlendirilemez olarak görünmektedir. Bilim dünyasında da, 

halk arasında da ne başı, ne sonu, ne de dediği belli, gerçek dışı, ciddiyetsiz bir alan gibi 

görülmektedir. Oysa felsefe genel insan örneğinden yola çıkarak her filozofun düşünsel bir 

deneyimle kendi zihninde bulduğu basit problematik temellere dayalı temel bilim dalıdır. 

Felsefi problemlerin başlangıç noktası aslında tek bir metafizik problemden 

kaynaklanmaktadır: Dış dünya problemi! Bu temel metafizik problemi içinde nihilist 

yaklaşıma karşı üretilen realist çözümler sonunda ideal bir “Evren” anlayışı veya modeli 

üretirler. Aynı problemin devamı niteliğinde, algının epistemolojik problemi dış dünyaya 

ilişkin metafiziksel kanılarımızın kanıtlanma problemidir. Problemin ifadesi niteliğindeki 

skeptizme karşı epistemolojik dogmatik görüşler de içimizde bir ideal “mikro-Evren”, bir 

“zihin” modeli üretirler.  

Zihnimizin dışındaki, nesnelere veya fonksiyonlara ilişkin “görünen-gerçeklik” veya 

“iç-dış” ayrımı veya algı problemi zihnin içindeki nesneye, kendine ve kendi fonksiyonları 

üzerinden de devam eder. Bilinçlerimizde açık bir deneyim ve farkındalıklı bir davranış 

gözlememize rağmen bir zombi veya yapay zekâ olmadığımızı, içeride özgür bir akıl varlığı 

olmamızı ve olduğumuzu bilmemizi sağlayacak bir dışsal fonksiyon veya evrensel bir ahlak 

yasasının varlığı, kısaca özgür irade problemi epistemolojik algı problemi ve zihin felsefesi 

üzerine kurulu bir ahlak metafiziğinin, etiğin ve felsefi antropolojinin temel problemidir. 

Etik nihilizm ve anarşizme karşı hak, yarar ve erdem öğretileri de belli bir “Ben” modeli 

üretirler. İdeoloji felsefesi adını verebileceğimiz siyaset ve din felsefelerinin temel problemi 

de, içeride bireysel zihinleri özgürleştirecek, böyle dışsal, evrensel bir fonksiyonun zihinden 

bağımsız bir dış varlığının olup olmadığı problemidir. İdeal bir devletin varlığı ve 

meşruluğunu ve bir Tanrı veya Tanrılar’ın varlığını savunan görüşler de bir “üst-Ben” 

modeli üretirler.  

Kant’ın Skolastik yargılar mantığıyla ürettiği saf aklın ideleri üçlemesinin kültürel 

arka planına karşın, bizim bu dört idemiz, Kozmoz/mikro-Kozmoz ve Ego/Süper Ego, iç-dış 

arasındaki dört matematiksel olasılıktan başkası değildir. Beynin organik bütünlüğünü ve 

canlılığını sürekli kılma eğiliminin doğal devamı niteliğinde, zihin de kavramsal bütünlük 

ve evrensellik arayışındadır. Zihin felsefesi açısından, bu dört temel ide bilincin kültüre 

nüfuz eden dört temel yönelimi olarak tanımlanabilir. Felsefenin ana çatısını bu dört problem 

üzerinden zihnin doğasında, bir zihin felsefesinde bilinç ve yönelimleri üzerinde 

temellendirebiliriz. 
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MEHMET İZZET VE TÜRKİYE’DE FELSEFENİN TEORİK VE PRATİK 

SORUNLARI 

 

MEHMET İZZET AND THEORETICAL AND PRACTICAL PROBLEMS OF 

PHILOSOPHY IN TURKEY 

 

Kemal BAKIR 

 

Modern anlamda Türkiye’de felsefenin gelişimi, genellikle, Tanzimat’la başlayan 

Meşrutiyet’le ivmelenen ve Cumhuriyet’le devam eden, üç tarihsel dönem halinde ele alınır 

ve geriye doğru bakıldığında aşağı yukarı toplamda 180 yıllık bir geçmişi olduğu görülür. 

Bu süreçte felsefenin ihtiyaca binen mi yoksa entelektüel bir uğraşı olarak mı şekillendiği, 

daha doğrusu pratik kaygıların mı yoksa klasik niteleme ile merak ve hayrete bağlı 

entelektüel kaygıların mı belirleyici olduğu hususu tartışmaya açıktır. Fakat etraflıca 

düşünüldüğünde pratik kaygıların ağır bastığı söylenebilir. Zira bahsedilen bu tarihsel aralık 

bir toplumun ve devletin dünya sahnesinde diğer toplum ve devletler, bilhassa Batı 

karşısında geri kalmışlığını en bariz şekilde hissettiği zamandır. Bu geri kalmışlık, sosyal ve 

ekonomik hayatta ve en ziyade bilimsel alanda hissedilmiştir. Bunun neticesinde ilk etapta 

Batı’nın bilim ve tekniğine ilgi gösterilmişse de zamanla bunun ve diğer tüm gelişmelerin 

bir bütünlük arz ettiği ve temelinde geniş şümullü bir kavrayışın, dolayısıyla felsefenin 

yattığı kanaati hâsıl olmuştur. Böylece felsefe, yaklaşık altı yüz yıllık bir aradan sonra Türk 

düşünce dünyasında yeniden ilgi ve itibar görmeye başlamıştır. 

Cumhuriyet Dönemi felsefecileri arasında farklı mizaca ve düşüncelere sahip bir 

entelektüel olarak Mehmet İzzet (1891-1930) de yukarıda kısaca betimlenen dönemin genel 

atmosferine bağlı olarak pratik sonuçlara odaklaşmıştır. Fakat onun bu tutumu alelade salt 

basit bir pragmatizm olarak değerlendirilemez. Zira o, ele aldığı ya da üzerine odaklaştığı 

her probleminin çözümüne yönelik ileri sürdüğü düşüncelerin önce teorik altyapısını 

oluşturmaya çalışmış ve bu yolda kaynağı ne olursa olsun yararlandığı düşünceleri felsefi 

bir kavrayış içerisinde değerlendirmiştir. Felsefeci kimliğini ve felsefi çizgisini daima 

korumuş, birincil referans noktası felsefe olmakla birlikte, felsefenin dışında farklı 

kaynaklardan edindiği fikirleri de felsefi bir zemin ve çerçeve içinde işleyerek onları 

felsefileştirmeye ve böylece sağlam bir teorik zemine oturtmaya çalışmıştır. Bu çerçevede 

Mehmet İzzet, yaşadığı dönemin entelektüellerinden ve seleflerinden farklı bir duruş 

sergilemiş, Türkiye’de dönemin moda felsefeleri olan pragmatizm, Bergsonculuk, 

pozitivizm ve diğerlerinden yüz çevirmediği gibi tamamen onlara da bel bağlamamış, felsefe 

tarihini bir bütünlük içerisinde ele almıştır. Deyim yerindeyse modaya uyup salt bir akıma 

saplanıp kalmamakla birlikte demode de kalmayarak mevcut problemlerin çözümünü 

yolunda bütün bileşenleri hesaba katıp denklemi seleflerinden farklı bir şekilde yeniden 

kurarak bir denge sağlamaya, teoride olduğu kadar pratikte de bir anlam bulacak yeni bir 

felsefi kavrayış geliştirmeye; bu bağlamda, özellikle o dönemde Türkiye’de oldukça kabul 

gören sosyal felsefenin ve milliyet teorisinin hem teorik hem de pratik açıdan sorunlu 

olduğunu iddia ederek geliştirdiği yeni milliyet teorisiyle Türk düşüncesine evrensel bir 

ahlâkî kavrayış ve işlerlik kazandırmaya çalışmıştır. 
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FELSEFE VE “DİĞERLERİ” 

 

PHILOSOPHY AND “OTHERS” 

 

Cengiz ÇEBİ1 

 

Tarihsel gelişimlerine baktığımızda, bugün az-çok belirgin şekilde ayrı ve yan yana 

duran kavramsal entelektüel etkinliklerin hep böyle olmadıklarını, daha çok birinin diğeri 

içinden çıkıp gelmiş olduğunu görüyoruz. Başlarda edebiyat vardı. Mitolojik/dinsel yazılar 

da bir anlamda edebi metinlerdir. Ama içlerinde “felsefe” de vardı. İlerleyen süreçte 

felsefenin bunların içinden özelleşerek ayrıldığını görüyoruz. Ama bu felsefenin içinde 

“bilim” de vardı. Ve sonra bilimin de –bir önceki ayrılmaya benzer biçimde- ayrıldığına 

tanık oluruz. Böylece edebiyatın bünyesinde filizlenmiş felsefe, zamanla özerkleşip 

ardından kendi bünyesindeki bilime de yol vermiş oluyor. Kabaca yapılan bu çözümleme 

belli bir bakış açısıyla yaklaşıldığında açıklayıcı görünmektedir. 

İnsan duygu, düşünce ve deneylerinin –bazen kurguya (fiction) da başvurularak- her 

çeşitten olmak üzere dile gelmesi ve paylaşılması şeklinde yapılabilecek oldukça geniş bir 

edebiyat tanımı doğal olarak felsefeyi ve bilimi de içine alacaktır. Nitekim “literature” 

kavramının etimolojisine ve geniş anlamıyla kullanımına bakmak bu türden bir tanıma izin 

verebilir. Burada -deyim yerindeyse- her şey vardır. Bu anlamıyla tüm uygarlıkların en eski 

yazılı metinleri her şeyden önce edebiyattırlar, içlerinde felsefeden ya da bilimden bir şeyler 

içeriyor da olsalar. Felsefe tarihçisi Cornford bununla ilgili olarak, Sokrates öncesi Yunan 

felsefesinin, daha önce özellikle Hesiodos'un ve diğer poetik kozmogonilerin sağlamış 

oldukları kozmogoni zemini üzerinde çalıştığını, ilk filozofların bu rasyonelleştirme 

sürecinde en son adımları atarak bu şemayı en son mitik benzetme unsurlarından soymaya 

çalıştıklarını belirtmektedir (Arslan, 2006). 

Şu haliyle felsefeyi edebiyattan farklı görmek yerine onun bir türü olarak görebilir 

ve bu türün, daha sonra onu ayrı bir disiplin haline getirecek ayırıcı niteliğini belirleyebiliriz. 

Buradaki başat ayrım duygusallık ve kurgusallıktan uzaklaşma, her şeyden önce akıl 

ilkelerine dayanma ve bu şekilde bir sorgulama yapmadır. Edebiyatta/mitolojide bir şekilde 

var olan felsefe böylece belli bir olgunluk ve güce eriştiğinde ayrı bir etkinlik olarak kendini 

göstermeye başlamaktadır. Collingwood’un deyişiyle “ilkel felsefe sanki dinin 

rahmindeymiş gibi gelişebilir. Fakat gelişimini tamamladığında düşüncenin en temel gücü 

onu dünyaya getirecek ve felsefe dinden, çocuğun ayrılışı gibi ayrılacaktır” (Collingwood, 

2014). Burada söz konusu olan, aynı/benzer konulara/sorulara farklı bir bakışla yaklaşmak, 

bunları farklı bir yoldan cevaplandırmaya çalışmaktır. 

Her konuda akılsallığı ön plana alarak yapılan düşünme biçiminin felsefe kavramının 

ortaya çıktığı dönemdeki anlamıyla felsefi düşünme olduğunu söyleyebiliriz. Burada 

duygusal ve fantastik “düşünce”lerden bir sıyrılma, yalnızca akıl yürütme yoluyla bir takım 

sonuçlara varma çabası söz konusudur. Ancak buradaki akıl yürütme yine de saf bir 

spekülasyon değil, doğada ve insanda gözlemlenmekte olanlar üzerinde –bir anlamda- 

doğalcı açıklamalar şeklinde başlamıştır. Bu aşamada elimizde olan aslında bir felsefe-

bilimdir.  

Bilimsel çalışmalarda meydana gelen yöntem değişikliği yanında bu türden bilgideki 

nicelikçe artış, bir öncekine benzer bir ayrılışla sonuçlanmıştır. Buradaki yöntem değişikliği, 

günlük hayatta ve felsefede kısmen ve örtük de olsa var olan deneyin entellektüel etkinliğin 
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sistemli bir yolu haline getirilmesidir. Tümevarımsal dediğimiz ve 16. Yüzyıldan itibaren 

özellikle Francis Bacon ile birlikte önem kazanmış olan bu araştırma biçimi bilgi edinme 

sürecini daha önce olmadığı ölçüde hızlandırmış ve bu türden bilginin artık felsefeden ayrıca 

anılmasının nedeni olmuştur. Felsefenin edebiyattan ayrılışı böylece –bir anlamda- 

yöntemsel olduğu gibi, bilimin felsefeden ayrılışı da yöntemseldir. İlki duygu ve kurgu 

yerine akla/deneye, ikincisi ise akıl yerine deneye öncelik tanıyan bir ayrılmadır. İlk 

formülasyonları Bacon tarafından dile getirilmiş olan günümüz bilim anlayışı bu bakımdan, 

“ancak pasif bir gözlemin eşlik ettiği düşünme” anlamındaki felsefe-bilimden aktif bir 

gözlem ve deneye geçişin sonucudur (Timuçin, 2015). Bu, bu üç alanın birbirlerinden hiçbir 

şey içermediğini söylemese de, tarihsel ayrışma dönemlerinden önceye göre daha azını 

içerdiğini söyleyebilir. Konu bakımından felsefenin alanları biliminkilerle örtüştüğü gibi, 

din/sanatla da örtüşüyor (Denkel, 2003). Çünkü bu üç alanın da konusu aslında her şeydir. 

Ayrım tümüyle bu “her şey” olan konuya yaklaşım, inceleme ve onu dile getirme 

biçimlerinde ortaya çıkar.  

Konu teorik ya da sosyal bilim dalları da olsa, son noktada fiziksel/duyusal ve ilkece 

ölçülebilir yaşantılara atıfta bulunuyor olması bir etkinliğin artık felsefe değil bilim 

olduğunu söylemek için bize yeterince sağlam bir gerekçe verir görünmektedir. Doğası 

gereği ve ilkece/kategorik olarak bu şekilde yanıtlanması mümkün olmayan her soru da 

felsefi bir soru olarak ele alınacak, felsefi araştırmalar -bilimsel verileri dikkate aldığında 

dahi- nitelikçe bilimden farklı bir etkinlik olmaya devam edecektir. 

 

Anahtar sözcükler/Keywords: Edebiyat, bilim, felsefe, tarihsel ayrışma, yöntemsel 

ayrım 

 

 

Kaynakça/References 
 

Arslan, A., (2016). İlkçağ felsefe tarihi Sokrates öncesi Yunan felsefesi. İstanbul: İstanbul Bilgi  

Üniversitesi.  

Collingwood, R. G., (2014). Speculum mentis ya da bilginin haritası (Çev. K. Aysevener, Z. Eren). 

Ankara: Doğubatı.  

Denkel, A., (2003) Düşünceler ve gerekçeler. İstanbul: Doruk. 

Timuçin, A, (2015). Yeni bilimsel kavrayışa geçişte Bacon’ın yeri ve önemi, Bilim ve Gelecek  

Dergisi, 132. Erişim adresi: https://bilimvegelecek.com.tr

214



DOĞAL BİR TÜR OLARAK DUYGULAR 

 

EMOTIONS AS A NATURAL KIND 

 

Berk YAYLIM1 

 

Duygular zihinsel yaşamımızdaki en ilgi çekici olaylar arasında yer almaktadır. Bu 

kadar önemli olmasına rağmen hem tanımı hem de işlevleriyle ilgili ne bilim insanları ne de 

felsefeciler hemfikirdir. Dolayısıyla duygular söz konusu olduğunda oldukça fazla görüş 

ayrılığı ve tartışma vardır (Izard, 2007, s. 260, 2010, s. 363). Bu ayrılıklarda ya da 

tartışmalarda önde gelen konulardan birisi duyguların doğal bir tür olup olmadığıdır 

(Charland, 2002; Griffiths, 1997). Doğal tür, canlı türlerde olduğu gibi aynı kümede yer alan 

bireylerin doğal olarak böyle bir sınıflandırmaya tabi olduğu anlamına gelir ve evrensel 

olarak nitelendirilir. Aynı zamanda türün kendi bireyleri ya da diğer tür bireyleri ile olan 

etkileşimlerinin duyguları belirlemesinde ancak belirli bir yere kadar ve kısıtlı öneme sahip 

olduğu söylenir. Diğer yanda ise sosyal ya da kültürel etkiler ile duyguların oluştuğu 

düşüncesi yer alır (Barrett, 2013). Her iki düşünce de aynı zamanda duygu çalışmalarının 

hangi yönde ilerleyeceği ve yönteminin ne olacağı konusunda birbirinden ayrışır. 

Bu noktada elimizde üç tane seçenek kalır. Bunlardan ilki duyguların doğal 

fenomenler olması ve yukarıda bahsettiğimiz gibi doğa bilimlerinin yöntemleri ile hakkında 

araştırma yapılabileceğidir. Böyle bir araştırma programının geçerliliği duyguların aynı 

zamanda evrensel olması varsayımını kabul eder (Ekman ve Friesen, 1971). Duyguların 

doğal türler olmadığını savunan diğer seçeneğe göre de duyguların yerel oldukları varsayılır 

(Lutz, 1988; Lutz ve White, 1986, s. 408). İki seçeneğin dışında kalan üçüncü bir alternatife 

göre de bazı duygular doğaldır. Dolayısıyla duygu araştırmalarının içinde yöntemsel olarak 

da farklılaşmaya ve çoğulluğa gidilmesi kaçınılmazdır. 

Bu çalışmada yukarıda belirtilen üç seçeneğin duyguların ne olduğuna dair 

tanımlamalarımızla nasıl değiştiği açıklanmaya çalışılacaktır. Duyguların ne derece doğal ne 

derece sosyal ya da kültürel olarak açıklanması gerektiğine getirilen çözümlerden birine 

odaklanılmaya çalışılacaktır ve duyguların tek bir doğal tür olarak ele alınamayacağını 

belirten çözüm önerisine değinilecektir (Griffiths, 1997). Bu çözüm önerisi aslında yeni 

değildir. Felsefe tarihinde çeşitli dönemlerde dile getirilmiştir (Dixon, 2012). Bu ayrım 

genellikle de tutkular ve diğer duygulanımlar halinde olmuştur. Her ne kadar bu çözüm 

önerisi isabetli olarak görünse de bütün duygulara bakıldığında bizi duyguların doğal 

fenomenler olamayacağı yargısına yaklaştırır.  
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DÜŞÜNMENİN İMKÂNI OLARAK BOŞ ZAMAN VE KENDİLİK BİLİNCİ 

 

LEISURE TIME AND SELF-CONSCIOUUSNESS AS THE POSSIBILITY OF 

THINKING 

 

Murat BAHADIR 

 

Spartalı Khilon tarafından Delphi tapınağının girişine yazılan "Kendini bil" sözünü 

ilke edinen insanın en önemli amacı, kendini ve bunu gerçekleştirirken de çevresini bilme 

çabası olmuştur. Felsefeyi kendini bilmek olarak tanımlayan Sokrates'in ancak kendini bilen 

insanın başkalarını ve evreni de bilebileceğini iddia etmesi, bu çabanın somut bir örneğidir. 

İnsanın bilme faaliyetini önce kendisine, daha sonra ise çevresine yöneltmesi gerektiğini ileri 

süren Sokrates için insan, kendisi olabilmek ve kendi yolunu çizmek istiyorsa yaşamı 

hakkında düşünmelidir. Sokrates ile birlikte Platon'un Kharmides ve Alkibiades 

diyaloglarında tartıştığı kendini bilme, sadece Antik Yunan felsefesinin değil tüm felsefe 

tarihinin amacı olduğu ileri sürülebilir. 

 İnsanın kendisi ile baş başa kalarak kendisi hakkında düşünmesi kendi varoluşunun 

bilincinde olması olarak tanımlanabilecek kendilik bilinci, felsefe tarihinde felsefi bilgeliğe 

ulaşmanın ilk aşaması olarak görülmüştür. Bu bağlamda insanın çevresi ile etkileşiminde 

edindiği yaşantılar sonucu kazanılan kendilik bilinci, insanın kendisi ile çevresi arasında 

bağlantı kurabilmesinin, yaşadığı zamanı, geçmişi ve geleceği anlamlandırabilmesinin ön 

koşuludur. Ancak felsefe açısından bu bilince ulaşmak, her insanın ulaşabileceği bir durum 

olmaktan ziyade boş zamana sahip olan belli bir sınıfa mensup olan insanların ulaşabileceği 

bir durumdur. Bu konuda Spartalıların çok büyük topraklara sahip olmasına karşılık bu 

toprakların hepsini işlemediğini, hatta toprak işlerinde işçiler çalıştırdıklarını dile getiren 

Michel Foucault’ya göre bu durumun sebebi, Spartalıların kendileri ile daha çok baş başa 

kalabilme adına bu işlere fazla zaman ayırmak istememeleridir. Kısaca buradan çıkarılacak 

sonuç, kendilik bilincine ulaşmak için boş zamana ihtiyaç olduğudur.  

 Üretici durgunluktan tüketici aktifliğe evirilen boş zamanın kazanmış olduğu modern 

konum, felsefi bağlamda kendilik bilincinin oluşması üzerindeki etkisi ile insanın düşünme 

süreçlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu süreçlerden en önemlilerinden birini de insanın 

kendisi ile birlikte kendisi dışındaki gerçekliği anlamlandırabilme imkanıdır. Buna göre 

sadece çalışırken değil çalışma dışı kalan zamanında da bu imkanından yoksun bırakılan 

insan, bu durumun vermiş olduğu ruhsal bunalım ile bir boşluk ve amaçsızlık içerisindedir. 

Bu bağlamda yaşadığı zamanı anlamlandıramayan ve kontrol edemeyen insanın 

planlanmamış serbest bir zaman ile karşılaştığı zaman ne yapacağını bilememe korkusu, bu 

zamanın boş zaman mühendisliği adı altında organize edilmesi çalışmalarına neden 

olmaktadır. Bu minvalde gelişen modern teknolojik araçlar ve sanal uygulamalarının 

sağlamış olduğu imkanlar ile kendilerine sahte profiller oluşturan insanlar, kendilik bilincine 

varamamakta veya sahte kendilik bilinci geliştirmektedirler. Bununla birlikte düşünmenin 

modern psikolojide insana zarara verip vermediğine yönelik tartışmalar neticesinde ortaya 

çıkacağı düşünülen olumsuzluklardan kurtulabilme adına önerilen düşüncelerinizi değiştirin 

veya anı yaşayın şeklindeki çözüm önerileri de bu süreci destekler niteliktedir. 
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KUŞAKLARARASI AŞKIN DÖNÜŞÜMÜNE İLİŞKİN İZLENİMLER 

 

IMPRESSIONS ON TRANSFORMATION OF INTERGENERATIONAL LOVE 

 

Elif BAŞ1 

Nazar BAL2 

 
Araştırmanın temel amacı, toplumsal değişmenin biçimleri arasında olan modernleşme 

sürecinde, aşkın bireyler tarafından anlamlandırılmasında yaşanan dönüşümü açıklamaya 

çalışmaktır. Kültürel değerlerin, geleneklerin ve sembollerin taşıyıcıları olan anneler, yaşadıkları 

deneyimleri bir sonraki kuşak olan kızlarına aktarmaktadırlar. Ancak kültürel, ekonomik, teknolojik 

ve toplumsal değişmeler sonucunda Coward’ın (1995) da belirttiği gibi kızlar artık sadece 

annelerinin hayatlarını tekrarlamamaktadır. Illouz’a (2013) göre sosyoloji, modern toplumlarla 

ilişkili olacaksa, geç modernite koşulları içindeki bireyin savunmasızlığını yansıtan duyguları 

araştırmalı ve bu duygulardan biri olarak aşkın ürettiği deneyimleri incelemelidir. Bu bağlamda 

araştırmanın kavramsal çerçevesinde duygular sosyolojisinden esinlenerek aşk bir duygu olarak ele 

alınmış, Bauman'ın “akışkan aşk” kavramından hareket edilmiş, Giddens'ın ortaya koyduğu “saf 

ilişki” anlayışına yer verilmiştir.  

Alan araştırmasında, yapılandırılmamış görüşme formu kullanılarak ve araştırmanın 

amacına uygun olarak Ankara ve Trabzon’un merkezinde yaşayan 10 anne ve kızı olmak üzere 

toplamda 20 katılımcıyla derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Araştırmada anne ve kızlarının aşk 

ve ilişkiler hakkındaki düşünceleri, bakış açıları, aynı zamanda onların aşka dair deneyimleri ve aşkı 

nasıl anlamlandırdıkları derinlemesine incelenmiştir. Aşkın ve aşka ilişkin düşünceleri kuşaklar 

arasında meydana gelen değişimini açıklayabilmek, deneyimler ve anlatılar arasında olası bir 

örüntüyü görebilmek ve gösterebilmek için nitel araştırma yöntemine başvurularak durum çalışması 

(örnek olay) yaklaşımı benimsenmiştir. Aşk, bir olgu olarak ele alınarak katılımcıların aşkla ilgili 

deneyimleri ve yaşantıları anlaşılmaya çalışılmıştır. Araştırma verilerinin yorumlanmasında da 

betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. 

Araştırmadan elde edilen bulgular arasında; görüşülen genç kuşağın ilişkinin başlama 

aşamasında aşka büyük bir anlam atfettikleri, ilişkilerini ailelerinden bağımsız, bireysel olarak 

yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Birinci kuşak kadın katılımcılara kıyasla ikinci kuşaktaki 

kadınların aşka ve sevgiye dayalı ilişkiyi başlatma ve sürdürme düşüncesinin hâkim olduğu 

görülmüştür. Birinci kuşakta aşk, mahremiyet içeren gizli bir duyguya karşılık gelirken; ikinci 

kuşakta, bu duygu mahremiyetini geniş ölçüde yitirerek görünür ve seyirlik olmaya başlamıştır. Bu 

bağlamda, katılımcıların yanıtları doğrultusunda aşkın anlamı ve yaşayış şekli, geçmişten gelen bazı 

değer ve normları taşımakta olup dönüşüme uğramıştır. İlişkiye dair beklentilerin değiştiği, ilişkiyi 

başlatmak için âşık olmanın bir koşul olduğu gözlemlenmiştir. 
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ÖZGÜRLEŞME VE YABANCILAŞMA 

 

LIBERATION AND ALIENATION 

 

Denizcan AKGÖKÇE1 

Ester RUBEN2 

 

“XX. ve XXI. Özgürlük Sorunu Bağlamında İktidar İlişkileri” adını taşıyan yüksek 

lisans tezimin bir parçası olan bu çalışma; özgürleşme ve özgürlük sorunu insanın sadece 

bireysel yanıyla açıklanamayacak çok boyutlu bir fenomen olarak ele almaktadır. Günümüz 

insanı ne kadar bireyselleşmiş gözükse de aslında topluma çeşitli bağlarla bağlı bir yaşam 

sürdürmektedir. Bu bağlar görünür ya da görünmez şekillerde kişinin algısını, düşüncelerini, 

hayallerini, isteklerini, netice itibarıyla da karakterini belirlemektedir. Bu çalışmada, kişinin 

özgürlük sorunun aslında bir özgürleşme sorunu (Boym, 2016) olduğu ve bu sorunun da 

kişinin öznel dünyasını olduğu kadar toplumun da yapısını belirlediği ön kabulünden yola 

çıkılarak bu belirlemeye neden olan etmenlerin aslında birbirine etkisinin düz bir nedensellik 

değil içsel ilişkileri olan sarmal bir yapı arz ettiği (Bauman, 2018) gösterilmeye 

çalışılacaktır. 

Özgürlük deneyimi, kişinin kendi içindeki ötekiyi keşfetmesiyle; belirlenmiş 

kültürel, geleneksel, siyasi, ahlaki, dini bağların farkına varmasıyla başlar (Fromm, 1995). 

Bu keşif ise bireyin tek başına yapabileceği türden bir keşif değil, toplumsal bir meseledir. 

Her birey toplum içinde çeşitli rollere, mesleklere, değerlere, yeteneklere ve yaşam tarzına 

sahiptir ve diğer bireylerle çeşitli gereklilikler dolayısıyla ilişki kurar. Bu ilişkiler; kişinin 

ailevi bağlarından, iş hayatından, kültürel, politik, dini etkileşimlerinden kaynaklanır ve 

bireyin karakteri, istekleri, koşulları, değerleri ölçüsünde farklılık gösterir. Sunacağım 

çalışma, ikinci olarak, bütün bu ilişkilerin aslında belirlenmiş olduğu ve insanın 

özgürleşmesinin ancak bu belirlenmelerin farkına varması ve bu bağlardan kurtulmasından 

sonra başlayabileceği gerçeği karşısında bireyin kendini bahis konusu bağlarından 

kurtardıktan sonra nasıl özgürleşeceğinin ipuçlarını sunmayı amaçlar.  

Bireyin toplumsal konumu, onun ne yaptığı ve ürettiği ile, yani çalışması ve üretmesi 

ile belirlenir. Bireyin çalışma hayatı, onun toplum içindeki sınıfsal konumunu; dolayısıyla, 

refahını, yargılarını, isteklerini, ilişkilerini, hedeflerini ve değerlerini belirler. Oysa birey, 

belirlenmiş bütün bu kategorileri kendisinin özgürce seçtiğini, düşünür. Esasen 

güdülendiğinin farkında değildir. Güdülenmişlik, onun gündelik algısı içerisinde yer almaz. 

Özgürleşme, zorunlu olarak, tam da bu bireyi güdüleyen güçlerin neler olduğunun farkına 

varılması başlayacaktır (Fromm, 2019a). 

Bahis konusu güdülenmenin en önemli belirleyicisi, elbette, yabancılaşmadır. 

Yabancılaşma esasen kapitalizmdeki üretim ilişkilerinin bir sonucu ve aynı zamanda, 

diyalektik gereği, nedeni olmasına rağmen; toplum ve bireyin hayatındaki bütün ilişkilerini, 

değerlerini, düşünme tarzını, ilişkilerini; yani bütün yaşamını etkisi altına alır. Felsefe 

literatürüne Hegel ile giren yabancılaşma kavramı; çıkışı itibarıyla fiziksel dünyaya 

yabancılaşmış tinin geista yolculuğunu anlatır. Tin geistla tarihsel süreçte hemhal olarak 

yabancılaşmadan kurtulur. Marx ise yabancılaşmayı, üretim ilişkilerinden başlayarak 

toplumun tüm kamusal ve özel alanına yayılmış ve doruk noktasını yaşayan bir hastalık 
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olarak görmüştür. Ona göre yabancılaşma, esasen emeğin metalaştırılmasıyla ortaya çıkan 

ve tüm toplumu yozlaştıran çok boyutlu bir fenomendi. Yabancılaşma her ne kadar işçinin 

emeğinin ürettiği metaların işçiye yabancılaşmasıyla (emeğin ve ürünün yabancılaşmasıyla) 

başlasa da bu üretim ilişkisi; toplumdaki herkesin kendisine, topluma ve doğaya 

yabancılaşmasını doğurmuştu (Swain, 2019). İşçinin emek gücünü satmasıyla, emeği 

üzerindeki bütün denetimi kaybederek, ürettikleri ürünleri kendisi için üretmeyerek, emeğin 

işçinin karşısında kendi başına güç olarak ortaya çıkması sonucu; işçi kendisini kapitalizm 

için meta haline getirir. Kapitalist sistemde her türlü emek (zihinsel ya da fiziksel) iş 

bölümüyle gerçekleşir. İşte bu iş bölümünde her bir işçi sadece küçük bir dişlinin parçası 

görevini görür, nesneleşir. Bunun sonucu olarak da işçi değersizleşmiş; doğasına, kendisine 

ve diğer insanlara yabancılaşmış olur. İşçinin kim olduğu, ne olduğu sermaye için önemli 

değildir, üretim, tedarik, reklam, mübadele ve tüketimden oluşan bu üretim sürecinin 

aksamaması sermayenin gözettiği tek şeydir. Dolayısıyla kapitalizm için meta haline gelmiş 

işçi sürekli olarak işinden olma, barınma, yeme içme gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamama 

korkusu içinde yaşar. Böylece bir tek işçi için değil, bu üretim süreci herkesi metalaştırır, 

değersizleştirir, insan olmayı unutturur. Böylece bu üretim ağı bütün toplumdaki kurumları, 

kültürü, ilişkileri, istekleri, davranışları şekillendirir (Bauman, 2018). İşte yabancılaşma 

dediğimiz bu olgu hem bu üretim ilişkilerinin nedeni hem de sonucudur. Kişi sadece 

emeğine yabancılaşmakla kalmaz, üretim ilişkilerinde metalaşan kişi kendine de 

yabancılaşır; kendi özgür istekleri sandığı şeyler aslında metalaşmış kişinin, meta olarak 

kalmasını sağlayan isteklerdir (Marcuse, 2013). Metalaşan kişi güdük kalır, gündelik 

hayatında temel ihtiyaçlarını gidermekten başka pek fazla bir şey yapamaz, kişinin yaşamı 

kendisi gibi metalarla kuşanmış olur; kişi nesneleri, insanları ve hatta duyguları sahip olma 

ve tüketme algısıyla kavrar, ilişkiler bu çerçevede kurulur. Böylece insan doğasını 

tanıyamaz; kişi ne kadar kendini özgür ve birey hissetse de yabancılaşmanın yani üretim 

ilişkilerinin esiri olmuş, hayvansal bir yaşam yaşmakta, yani insanın doğasına da 

yabancılaşmaktadır (Fromm, 2019b). Diğer insanlarla ilişkileri de tamamen 

yabancılaşmaktadır. Kişi iş hayatında, sosyal hayatında diğer insanları kendine rakip görür, 

onları kategorilere ayırır, yalnızlaşır. İnsanlar metalar elde ederek kendilerini birbirinden 

üstün görür, kişinin sahibi olduğu metalar diğer insanlar nezdinde kişiye saygı getirir. 

Dolayısıyla bütün ilişkiler nesneleşme üzerine, birbirine yabancılaşmış olarak kurulur. 

Kapitalist sistemin bütün kurumları ve aygıtları da bu yabancılaştırmayı körükler, 

derinleştirir, diri tutar (Davidov, 1997). 

Bu çalışmada son olarak; yabancılaşmanın nasıl kişinin psikolojisini etkilediği, 

kişinin kendini bu yabancılaşma içinde güçsüz ve yalnız hissetmemek için ne türden 

psikolojik mekanizmalar geliştirdiği, hangi kurumlara bel bağladığı ve bu durumun kişinin; 

doğayla, toplumla ve tüm ilişkilerini nasıl etkilediğini analiz edilerek;  kişilerin durumunun 

nasıl farkına varacağı, bu farkındalığın kişiye ve topluma neler getirebileceği,  

yabancılaşmanın hangi sistemler yöntemler ve aygıtlarla korunduğu, yabancılaşmanın 

sürdürülmesi için kişilerin özgürleşmeden ne tür kaçış mekanizmaları geliştirdikleri 

( Fromm, 2019c) içsel ilişkiler düşüncesiyle çözümlenecektir. Bu çözümleme üzerine; 

toplumun ve dolayısıyla bireyin nasıl özgürleşeceğini, (Fromm, 2018) özgür insanın ne 

olduğunu ve özgürlük sorunun ne demek olduğunu, aslında özgürlüğün sadece görünmez 

bağlardan kurtulmak olmadığını bir şeye erişmek demek olduğunu ifade etmeye 

çalışacağım. 
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TÜRKİYE’DE KEMANDA YAY TEKNİKLERİ İLE İLGİLİ YAPILAN 

ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ* 

 

AN INVESTIGATION ON THE STUDIES CARRIED OUT ON THE VIOLIN 

STRING TECHNIQUES IN TURKEY 
 

Burçak ÖZKAN1 

Hamit YOKUŞ2 
 

Bu araştırma, Türkiye’de kemanda yay teknikleri üzerine yapılan çalışmaları 

incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ses olanakları oldukça zengin bir yaylı çalgı olan 

keman, solo çalgı olma özelliğinin yanında, oda müziği toplulukları ve orkestralarda da 

oldukça işlevsel bir çalgıdır. Keman, sağ ve sol elin eşzamanlı hareket ettirilmesiyle çalınan 

bir çalgıdır. Kemanda sağ elin işlevi yay ile nitelikli ve kaliteli ses üretimini sağlar. Keman 

yayının gelişimi, 1748-1835 yılları arasında yaşamış ve bilimsel olarak yay yapımıyla 

uğraşmış olan François Tourte tarafından tamamlanmıştır (Göbelez, 1996, s. 72). Keman ve 

yayın gelişimi ile keman çalma teknikleri, müziğin dönemsel ihtiyaçlarına göre birbirlerine 

paralel olarak gelişmişlerdir.  

Keman eğitimi ve icrası bütünüyle düşünüldüğünde, sağ ve sol el için temel tutuş ve 

duruş davranışlarının kazanılmasından sonra kemanda en önemli eğitim boyutlarından 

birinin yay teknikleri olduğu söylenebilir. Araştırmanın amacı doğrultusunda, Ulusal 

Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM), Ulusal Tez Merkezi veri tabanlarında ve 

alanyazın taramasını desteklemek için Google Akademik arama motorunda 2000-2019 

yılları arasında kemanda yay teknikleri ile ilgili yayımlanan makaleler ve erişime açık olan 

tezler olmak üzere toplamda 25 bilimsel çalışma incelenmiştir. Araştırmada, araştırmacılar 

tarafından belirlenen kategoriler çerçevesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu 

doğrultuda, Türkiye’de kemanda yay teknikleri ile ilgili gerçekleştirilen araştırmalar; (1) 

yıllara göre, (2) yayın kaynakları ve yayın türlerine göre, (3) okul türlerine göre, (4) 

araştırma yöntemlerine göre, (5) genel araştırma türlerine göre, (6) veri toplama araçlarına 

göre, (7) çalışmaların içerdiği yay tekniklerine göre olmak üzere yedi kategori çerçevesinde 

analiz edilmiştir.  

Araştırma sonucunda, kemanda yay teknikleri ile ilgili araştırmaların 2002 ve 2012 

yıllarında daha çok yapıldığı, kemanda yay teknikleri ile ilgili yayınların daha çok tez olduğu 

ve yayın türü olarak en fazla yüksek lisans tezi yapıldığı belirlenmiştir. Araştırmadan elde 

edilen sonuçlara göre, çalışmaların en çok eğitim fakülteleri kapsamında yapıldığı, 

çalışmaların daha çok nitel çerçevede gerçekleştirildiği ve bu kapsamda verilerin çoğunlukla 

kaynak tarama yoluyla elde edildiği saptanmıştır. Ayrıca, yapılan çalışmaların çoğunlukla 

karma (3 ve üzeri) yay tekniğini içerdiği belirlenmiştir. Bunlara ek olarak, araştırmanın 

sonuçlarına göre, Türkiye’de kemanda yay teknikleri ile ilgili özengen (amatör) müzik 

eğitimine yönelik yapılan herhangi bir çalışmaya rastlanılmamış, müzik eğitiminin türleri 

açısından değerlendirildiğinde incelenen çalışmaların tamamının mesleki müzik eğitimi 

odağında gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Bu doğrultuda, araştırmacıların kemanda yay 

teknikleri ile ilgili yapılan çalışmalarda özengen müzik eğitimi alanına yönelik yayınlarda 
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gerçekleştirmeleri; bununla birlikte, mesleki müzik eğitimi kapsamında ise Güzel Sanatlar 

Lisesi ve Konservatuvarlara yönelik araştırmalara daha fazla yer verilmesinin alanyazındaki 

eksikliği gidereceği düşünülmektedir. Bu araştırmanın, keman çalmanın önemli 

boyutlarından biri olan yay teknikleri ile ilgili çalışmalar kapsamında kaynak oluşturması ve 

bütünsel bir bakış açısı sağlaması açısından keman eğitimi alanyazınına önemli bir katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir.   
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MODERN VE GELENEKSEL YAKLAŞIMLAR EKSENİNDE TÜRKİYE’DE 

MÜZİK TERAPİNİN MEVCUT DURUMU 

 

CURRENT SITUATION OF MUSIC THERAPY IN TURKEY ON THE AXIS OF 

MODERNIST AND TRADITIONAL APPROACHES 

 

F. Nil ÖZALP  

 

Müzik ve sağlık ilişkisi Türklerin tarihinde kültürün ve hatta inancın bir parçası 

olarak ‘Şamanizm’e inandıkları dönemlere kadar uzanmaktadır. Ancak eski Türk 

geleneklerinde müziğin bir “Şifa” aracı olarak kullanımı uzunca bir dönem varlık göstermiş 

olsa da modern bilimin kuralları çerçevesinde müziğin bir “Terapi” aracı olarak kullanımı 

için gerekli şartlar Türkiye’de yeni oluşmaktadır. Disiplinlerarası bir alan olan “Müzik 

Terapi”, Avrupa ve Amerika’da bir bilim disiplini olarak kendine son 20 yıl içerisinde 

önemli bir alan açmıştır. Kuramsal ve uygulama pratikleri konusundaki sınırlarını 

modernizmin araçlarını kullanarak çizen “Müzik Terapi”, bu alanda yetkin ülkelerdeki 

konumuna bakıldığında kısmen belirli norm ve standartlara ulaşmıştır. 

Türkiye’de de son yıllarda bu konuda çeşitli girişimler ve oluşumlar varlık 

göstermeye başlamıştır. Ancak ülkemizde henüz ‘Müzik Terapi’ alanında uluslararası 

standartlara uygun, akredite eğitim veren lisans, yüksek lisans ve doktora programları 

bulunmamaktadır. Bu alandaki kurumsallaşma ve eğitim süreçleri ile ilgili sağlık bakanlığı 

tarafından girişimler başlatılmış, 2016 yılında “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp 

Uygulamaları” hakkında yayınlanan yönetmelikte ‘Müzik Terapi’ bir alt başlık olarak yer 

almıştır. Henüz çok başında olduğumuz bu süreçler batı dünyasından pek çok açıdan önemli 

farklılıklar içerdiği gibi kendine özgü problemleri de beraberinde taşımaktadır. Bu 

problemlerden en önemlisi, bir bilim dalı olarak ‘Müzik Terapi’ nin özellikle kurumsallaşma 

ve eğitim süreçlerinde Türkiye’de geleneksel ve modern yaklaşımlar arasında nerede 

konumlanacağıyla ilgilidir. Her ne kadar tarihsel süreçteki kültürel pratiklerimizde var olan 

bir konu gibi görünse de ‘Müzik Terapi’ modern paradigmanın tanımladığı bağlam 

içerisinde oldukça yeni bir kavramdır. Türklerde ve Osmanlı’da müziğin sağlık alanında 

kullanımına ilişkin tarihsel süreci içeren literatürde “Terapi” yerine “Müzik ve Şifa” veya 

“Müzikle Tedavi” ifadeleri kullanılmaktadır. Buna dayanarak bu çalışmada “Müzik ve Şifa” 

geleneksel yaklaşımı temsil ederken, “Müzik Terapi” modern yaklaşım ile 

ilişkilendirilmiştir. Türkiye’deki müstakil “Müzik Terapi” çevrelerinin farklı bakış açılarını 

genel olarak bu iki kavram ve ikilik üzerinden tanımlamak mümkündür.  

Modern paradigma bilimin ne olduğu, nasıl yapılması gerektiği ve bilim insanları 

topluluğunca benimsenme koşullarının çerçevesini belirlemektedir. Bu çalışmada “Müzik 

Terapi” nin modern paradigmanın unsurlarını kullanarak “Modern Bilim” içerisinde nasıl 

konumlandığı açıklandıktan sonra, Avrupa ve Amerika’da kabul gören norm, standart ve 

uygulamalarına kısaca değinilmiştir. Ardından Türkiye’de bu alanda çalışmalar yapan 

çevrelerin, akademik, kurumsal, bireysel vb. “Geleneksel” ve “Modern” yaklaşımlar 

çerçevesinde hangi noktalarda birbirlerinden ayrıldıkları ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Daha sonra bu çıktıların “Müzik Terapi” nin Türkiye’deki gelişim sürecine etkileri ve güncel 

yansımaları modernizm ekseninde tartışılmıştır.  
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FOLEY SANATININ MÜZİKLİ HİKÂYEDE KULLANILMASI 

 

THE USE OF FOLEY ART IN MUSIC STORY 

 

Ceren YILMAZOĞLU1 

 

Bu araştırmada, Foley sanatının müzikli hikâyede kullanılmasına ilişkin 

uygulamaların betimlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın önemi, foley sanatının müzikli 

hikâyede kullanımına ilişkin bu alanda yapılan ilk çalışma olup kaynak araştırma 

niteliğindedir. Müzikli hikâye oluşturulurken, Foley sanatının ses oluşumlarından 

faydalanılmasının hikâye zenginliğini arttıracağı düşünülmektedir. Foley adı Hollywood’da 

bir editör olan Jack Foley’den gelmektedir. Jack Foley, 1940’lı yıllarda bir yandan filmi 

seyrederken bir yandan da oyuncuların hareketlerini taklit ederek çeşitli materyalller 

yardımıyla ses efektleri kaydediyordu. Bu tekniğin popüler hale gelmesini sağlayan kişi Jack 

Foley olduğu için günümüzde bu tekniğin ismi foley olarak bilinmektedir. Filmlerin ana 

teması aslında bir kurgudur. Bu kurguda Foley sanatı yardımı ile gerçeğe en yakın sesler, 

ses kaynağı dışındaki materyaller ile oluşturularak fiziksel hareketleri karşılayan seslerin 

vurgusunu, canlılığını ve belirginliğini arttırmak ve bu hareketleri anlamlı kılabilmek 

amacıyla kurguya eşzamanlı olarak eklenir. Müzikli hikayelerin de ana teması, seslerin 

yardımı ile oluşturulan bir kurgudur. Bu kurguya eklenen sesler midi kaynaklı kayıtlı bir ses, 

ses kaynağına ait olan bir ses veya ritimsel sesler yardımı ile oluşturulur. Foley Sanatının 

müzikli hikâyede kullanımında ise ses oluşturma işlemi gerçek ses kaynağı dışındaki 

materyale aittir ve ritimsel boyutla sınırlı olmadan hikâyeye eş zamanlı olarak eklenir. Bu 

bağlamda hikâyede geçen ortam, doğa olayları, durum hareketleri, hayvan sesleri ve işitsel 

duyunun algıladığı her kavram foley sanatı yoluyla betimlenebilmektedir. Betimlenen ögeler 

vurguyu arttırıp algıyı güçlendireceği için dinleyiciler üzerinde hikâyenin gerçeklik 

boyutunu arttırabilir. Hikâye içerisine yerleştirilmesi planlanan ses, vurgu yapılacak doğru 

kelimelerin seçilmesiyle dinleyicinin merak ve dikkat algısını açık tutmayı ve yaratıcılık 

düzeylerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu araştırmada nitel bir yaklaşım ile doküman 

analizi tekniği uygulanmıştır. Çalışmanın verileri konuya ait yazılı kaynak, basılı ve 

elektronik materyal ve kaynaklar incelenerek toplanmıştır. Ayrıca bir foley sanatçısı ile 

görüşme yapılarak betimsel analiz gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın içeriğinde seslerin nasıl 

ve hangi materyallerle oluşturulduğu, materyallerden doğru ses çıkarabilmek için nasıl 

kullanıldığı ve oluşturulan bu seslerin hikâye içerisine nasıl eklendiğine ilişkin bilgiler 

verilmiştir. 
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İBRAHİM ALİMOĞLU MÜZİK MÜZESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA 

 

A RESEARCH ON İBRAHİM ALİMOĞLU MUSIC MUSEUM 

 

Fatma SÜRMELİ1 

 

Müzeler, kültürle alakalı geçmiş veya şimdiki zamanda yer alan soyut veya somut, 

sanat ve bilim eserlerinin insanlara tanıtılıp sergilendiği kurumlardır. İnsanlar merak ettikleri 

ya da ilgilerini çektiği bir konu, mekân hakkında bilgi sahibi olmak için veya rahatlamak, 

vakit geçirmek, gezmek gibi benzer sosyal aktiviteler gerçekleştirmek amacı ile müzeleri 

ziyaret edebilirler. Müzeler; arkeoloji, resim, tarih, etnografya, heykel ve müzik gibi farklı 

kategorilere ayrılmaktadır. Bu çalışmanın temel aldığı müzik müzeleri, dünyadaki birçok 

toplum yapısını veya belirli bir toplumun müzik kültürünü, enstrümanlarını kapsar ve 

gelecek nesillere aktarmak amaçlı varlığını sürdürür. Türkiye’de 13 müzik müzesi yer 

almaktadır. Bu müzik müzelerinin büyük bir çoğunluğu bir müzisyene ait eşyalardan oluşur 

ve o müzisyen ile ilgili bilgiler verir. Geri kalanlar ise genel müzik hakkında bilgi veren 

müzelerden oluşmaktadır. İçlerinden bir tanesi de TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 

olan sanal müzik müzesidir. Türkiye’nin en büyük müzik müzesi Afyonkarahisarlı iş adamı 

İbrahim Alimoğlu’nun katkılarıyla oluşturulan ‘İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi’dir. 30 

Eylül 2013 tarihinde açılan bu müze aynı zamanda dünyanın da en büyük on müzik 

müzesinin içerisinde yer almaktadır. İbrahim Alimoğlu’nun katkılarının yanında bir diğer 

büyük katkılar sağlayan isimlerden biri de Wolfgang Ott’tur. Başka önemli isimlerin de 

katkılarıyla ortaya çıkan ve gittikçe genişleyen bu müze, Türk ve dünya müziklerine ait farklı 

kültür ve toplumlarda yer alan enstrümanların bir araya gelip sergilenmesiyle oluşmaktadır. 

Aynı zamanda tanınmış birçok müzisyenin kişisel eşyaları ve birçok antika eşya da burada 

yer almaktadır. İbrahim Alimoğlu’nun koleksiyonlara olan tutkusu ile başlayan bu macera, 

müzenin kurulmasına ve bugünkü konumuna ulaşmasına neden olmuştur. Bu araştırma, 

Türkiye’nin en büyük müzik müzesi olan ve dünyanın en büyük on müzik müzesi arasında 

yer alan ‘İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi’nin tanınırlığını, tarihçesini ve genel yapısını ele 

alıp bu müzik müzesi hakkında bilgilendirme yapmayı amaçlayan bir çalışmadır. 
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ORTAOKUL FEN BİLİMLERİ ÖĞRENİMİNDE YÜKLEME KURAMI İLE 

DESTEK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

 

EXAMINATION OF THE RELATIONS BETWEEN ATTRIBUTION THEORY 

AND SUPPORT IN MIDDLE SCHOOL SCIENCE LEARNING 

 

Aybüke KILICCI 

Nazlım İNDİRİK 

Muhammet Mustafa ALPASLAN 

 

Güdülenme bireysel ve içsel bir olgudur ve öğrencilerin başarılarıyla doğrudan ve 

dolaylı olarak ilişkilidir. Alanyazında farklı güdülenme kuramları öğrencilerin güdülenme 

durumlarını incelemek ve öğrenmelerindeki rolünü açıklamak amacıyla ortaya çıkmıştır. Bu 

kuramlardan biri de Yükleme Kuramı (Attribution Theory)’dır. Yükleme Kuramı bireylerin 

başarı veya başarısızlık nedenlerini veya durumlarını nasıl açıkladığı ile ilgilenir. 

Alanyazında Yükleme Kuramı çalışmalarına eğitim ve öğretimde diğer kuramlara göre çok 

az yer verilmiştir. Özellikle fen eğitiminde öğrencilerin zorlandıkları görülmektedir. Bu 

nedenle öğrencilerin fen eğitiminde başarılı veya başarısız olma nedenlerinin hangi 

değişkenler olduğunu bilmek eğiticiler açısından da önem taşımaktadır.  Aynı zamanda 

öğrencilerin başarı veya başarısızlık durumlarının açıklanması onların öz-düzenleme 

stratejileri için önem taşımaktadır. Ayrıca bireyler çevreden gelen sosyal uyarıcılara ve içten 

gelen dürtülere göre davranışlarını düzenler. Algılanan destek öğrencilerin davranışlarını ve 

güdülenmelerini etkileyebilir. Bu çalışmanın amacı çevreden alınan destek (aile, öğretmen 

ve arkadaşlar) ile öğrencilerin başarı veya başarısızlık nedenlerini açıklamaları arasındaki 

ilişkiye bakılmıştır. Aile, öğretmen ve arkadaş gibi değişkenler ile öğrencilerin başarı ve 

başarısızlık nedenlerini hangi değişkenlere yükledikleri üzerine bir çalışma yürütülmüştür. 

İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı çalışmaya Muğla İli Menteşe İlçesindeki 

ortaokullarda öğrenim gören 196 beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencisi 

katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Başarı Nedensel Yükleme Ölçeği (29 madde, Erten & 

Çağatay, 2020), Nedensel Boyut Ölçeği (12 madde, McAuley vd., 1992) ve Algılanan 

Destek Ölçeği (9 madde) kullanılmıştır. Veriler betimsel analiz ve korelasyon testi 

kullanılarak analiz edilmiştir.  

Analiz sonuçlarına göre, akademik başarının yetenek, öğretmen, görev zorluğu, 

kararlılık, kişisel kontrol ve denetim odağı ile pozitif ve sınıf atmosferi ile negatif ilişkili 

bulunmuştur. Ayrıca, öğretmen desteği, yetenek, aile, denetim odağı, kararlılık ve kişisel 

kontrol ile pozitif yönde ilişki bulunmuştur. Aile ve arkadaşlardan alınan destek çaba, 

yetenek ve okul sistemi pozitif, sağlık ile negatif ilişkili bulunmuştur. Bu çalışmanın 

sonuçları, öğrencilerin başarılarını açıklama nedenlerinin sınav notlarıyla ilişkili olduğunu 

göstermiştir. Ayrıca çevreden alınan destek öğrencilerin başarı nedenlerini olumlu nedenlere 

(çaba, yetenek vb.) bağlamalarına yardımcı olmaktadır. Bu çalışma sonucunda elde edilen 

sonuçlar ile fen eğitiminde zorlanan veya sevmeyen öğrencilerin aslında dışarıdan aldıkları 

destek ile fen eğitimi üzerine çaba harcadıkları ve başarılarını olumlu etkilediği 

görülmektedir.  

 

Anahtar sözcükler/Keywords: Fen öğrenimi, yüklenme kuramı, destek 

 
 Yüksek Lisans Öğrencisi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, aybukekilicci@posta.mu.edu.tr 
 Yüksek Lisans Öğrencisi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, nazlimindirik@posta.mu.edu.tr 
 Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, mustafaalpaslan@mu.edu.tr 

227



Kaynakça/References 
 

Erten, İ. H., Çağatay, S. (2020). Construct validity of Language Achievement Causal Attribution 

Scale (LACAS). The Journal of Language Teaching and Learning, 10(1), 19-37. 

McAuley, E., Duncan, T. E., & Russell, D. W. (1992). Measuring causal attributions: The revised 

causal dimension scale (CDSII). Personality and Social Psychology Bulletin, 18(5), 566-

573. 

228



STEM YAKLAŞIMI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ 

 

A REVIEW OF STUDIES ON THE STEM APPROACH 

 

Hazel TÜRKER1 

Burcu ŞENLER2 

 

Çağımızın getirdiği değişimler ile bilimin ve gün geçtikçe daha da gelişen 

teknolojinin hayatımıza kattığı yenilikleri takip edebilmek, bu yeniliklere ayak 

uydurabilmek gerekmektedir. Bu yenilikleri takip edebilmek ve yeniliklere ayak 

uydurabilmek hem bireyler hem de ülkeler için önem arz etmektedir. Yeniliklere adapte 

olabilmek için gerek duyulan becerilerin kazanılmasında STEM yaklaşımı temel bir rol 

oynamaktadır. 21. yüzyılın yeni bir yaklaşımı olan ve Fen (Science), Teknoloji 

(Technology), Mühendislik (Engineering) ile Matematik (Mathematics) disiplinlerinin bir 

araya gelmesiyle oluşan STEM, öğrencilere bu disiplinleri bir arada öğretme yoluyla 

öğrencilerin soyut bilgileri somutlaştırarak hayata aktarmalarını sağlar. Türkiye’nin bilimsel 

araştırma ve teknolojik gelişme kapasitesini, sosyoekonomik kalkınmasını ve rekabet 

gücünü artırmak için öğrencilerin fen ve mühendislik uygulamalarını deneyimlemeleri önem 

arz etmektedir. Bu sebeplerle STEM, 2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’na Fen, 

Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları başlığı ile entegre edilmiştir. Bu çalışmada 

Türkiye’de ilkokulda ve Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’nda STEM yaklaşımı alanında yapılan 

çalışmalar incelenmiştir. Araştırma verileri doküman incelemesi tekniği ile toplanmıştır. 

Çalışmaya ait veriler Google Akademik, DergiPark, Tr Dizin, Education Resources 

Information Center [ERIC], Education Source ve Academic Search Ultimate veri 

tabanlarında “STEM, ilkokul, FETEMM, sınıf öğretmeni, sınıf öğretmeni adayı” anahtar 

sözcükleri taranarak elde edilmiştir. Elde edilen verilerin çalışma gruplarında sınıf 

öğretmenleri, sınıf öğretmen adayları, ilkokul öğrencilerinden en az bir tanesinin bulunduğu 

araştırmalar çalışmaya dahil edilmiştir. Bu koşulları sağlayan 24 makale içerik analizi 

yöntemiyle analiz edilmiştir. Analiz sonucunda incelenen araştırmalar yayınlandığı yıl, 

yayınlandığı dergi, yöntem, desen, nitel ve nicel veri toplama araçlarının seçimi şeklinde 

başlıklar altında sunulmuştur. Elde edilen bulgular doğrultusunda en çok tercih edilen 

araştırma yönteminin nitel yöntem olduğu, bu alanda en çok çalışma yapılan yılın 2020 yılı 

olduğu ve bu alanda yapılan araştırmaların pek çok farklı dergide yayınlandığı görülmüştür. 

Çalışma grubuna göre araştırmalar incelendiğinde yapılan araştırmaların büyük 

çoğunluğunun ilkokul öğrencileriyle yapılmış olduğu saptanmıştır. Veri toplama araçları 

açısından ele alındığında nitel araştırmalarda en çok görüşme notlarının; nicel araştırmalarda 

ise farklı araştırmacılar tarafından geliştirilen ölçeklerin kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Çalışmanın sonunda ise bulgular doğrultusunda öneriler sunulmuştur. 
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SİNİR SİSTEMİ'NİN ÖĞRETİMİNDE ARDUİNO ROBOTİK STEM 

ETKİNLİKLERİ 

 

ARDUINO ROBOTIC STEM ACTIVITIES IN THE TEACHING OF NERVOUS 

SYSTEM 

 

Mustafa Turan YILDIRIM1 

Melek ALTIPARMAK KARAKUŞ2 

 
Bu araştırmanın amacı sinir sistemi’nin öğretiminde Arduino tabanlı robotik STEM 

tasarım etkinliklerinin geliştirilmesidir. Arduino tabanlı robotik STEM etkinlikleri 

kapsamında öğretmen adaylarına, sinir ve duyu hücrelerinin yapısal özellikleri ile impuls 

(sinirsel mesaj) iletimi konularını öğretmek amacı ile; Arduino mikrodenetleyici kartının 

üzerine eklenen devre elemanlarını, sensörleri ve eyleyicileri kullanarak sinir ve duyu 

hücreleri şeklinde adapte ederek tasarlama ve aynı zamanda mBlock ile kod yazma 

becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Son zamanlarda, eğitsel robotik çalışmalarında 

kullanımının hızlı bir şekilde yaygınlaşan Arduino mikrodenetleyici platform devre kartları; 

elektronik bir sistemin veya cihazın fonksiyon ve davranışlarını kontrol etmede beyin 

işlevini gören elektronik devrelerin geliştirmesinde kolaylık sağlamakla beraber sensörlerin 

üzerine takılabildiği ve bilgisayar yeteneklerinin tek bir çipe/yongaya sıkıştırılabildiği bir 

entegre elektronik devre elemanı olarak karşımıza çıkmaktadır.  Arduino mikrodenetleyici 

platformu, birden fazla sensör olanağı sunduğu için tek bir cihazla pek çok farklı alanda 

sayısız deney ve proje gerçekleştirebilmektedir. Dolayısı ile Arduino, etkin bir eğitim süreci 

ve öğrenme ortamı için kullanılabilecek pek çok teknolojik araçtan biri olarak 

görülmektedir. Maliyetinin düşük olması, elektronik devre tasarlama ve programlamada 

kullanım kolaylığı sağlamasından dolayı fen ve teknoloji öğretiminde tercih edilmektedir. 

Arduino mikrodenetleyici platformu ile öğrencilerin kendi robotik sistemlerini geliştirerek, 

tasarım ve programlama (kod yazma) sürecine odaklanmaları sağlanmaktadır. Arduino 

tabanlı robotik tasarımların öğrenci ve öğretmenlerin robot teknolojilerine yönelik bakış 

açılarını geliştirdiği, STEM disiplinleri içerisinde yer alan mühendislik tasarım becerilerini 

arttırdığı görülmektedir.  

Öğretmen adaylarının, biyoloji konuları arasında, öğrenme zorluğu çektiği 

konulardan bir tanesi de sinir sistemi fonksiyonlarıdır. Bu zorlukların genellikle; sinir 

hücresinin yapısı, impuls iletimi, sinir sisteminin yapısı ve fonksiyonları, duyu organları ile 

ilgili olduğu bilinmektedir. Sinir sistemi hem biyolojik hem kimyasal ve hem de fiziksel 

birçok reaksiyon, döngü ve metabolizmaları bünyesinde barındıran bir sistemdir. Esasında 

sinir fizyolojisi; fizikteki kanun, kuram ve hipotezle anlatılabilecek birçok metabolik olaylar 

içermektedir. Örneğin “aksiyon potansiyeli” denilen ve sinir hücresinin dendritlerinden 

başlayarak aksonu boyunca devam eden sinirsel mesajların (impulsların) iletimi tamamen; 

hücre zarının içi ve dışı arasındaki iyon yükü farkından kaynaklanan gerilime (potansiyel 

fark) dayanmaktadır. Bu potansiyel fark (gerilim) Na, K ve Cl (Sodyum, Potasyum ve Klor) 

gibi elektrolitlerle, hücresel proteinler, fosfat grupları ve diğer nükleotidlerin hücre zarının 

iki tarafındaki (iç/dış) eşit olmayan dağılımından kaynaklanmaktadır. Sinirsel mesajlar 

(impuls) sinir hücresi boyunca iletilirken bu potansiyel fark, hücre zarından ters yönde iyon 

geçişi ile bozulur (K+ (potasyum) ve Na+ (sodyum) pompası). Özetle, biyolojik bir fizyoloji 

esasında aynı zamanda elektrofizyolojik bir fizik yasasına (elektrik) dayanmaktadır. 
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Biyolojide, sinir hücresinde impuls iletimi, ile fizikte elektriğin iletimi soyut bir olay 

olduğundan, sinir hücresinde impuls iletiminin, fizikteki elektrik iletimi ile bağdaştırarak 

anlatabileceğimiz birçok benzerliğe sahip olduğu görülmektedir. Bu araştırmada; i) Refleks 

ii) Görme duyusu iii) İşitme duyusu iv) Dokunma duyusu v) Tatma duyusu vi) Koklama 

duyusu konularının öğretimine yönelik Arduino mikrodenetleyici platformu kullanılarak 

geliştirilen robotik STEM tasarımları (robot duyu organları) ve bu robot tasarımların 

çalışmasına yönelik mBlock kodlama tanıtılacaktır.  
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BİTKİLER KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE STEM YAKLAŞIMINA DAYALI 

OKUL DIŞI ETKİNLİKLER 

 

OUTDOOR ACTIVITIES BASED ON STEM IN THE TEACHING OF PLANTS 

 

Büşra ŞAHİN1 

Melek ALTIPARMAK KARAKUŞ2 

 

Bu araştırmada, “Bitkiler” konusunun öğretimine yönelik okuldışı ortamlarda 

gerçekleştirilebilecek “Probleme dayalı STEM” etkinlikleri geliştirilmiştir. Bu etkinlikler, 

planına uygun şekilde hazırlanmış okul dışı öğretim tasarımında kampüs bahçesi ve Muğla 

Akyaka’daki farklı ekosistemlerde uygulanabilecek deneysel etkinlikleri temel alan 10 

çalışma yaprağı yer almaktadır. Probleme dayalı STEM etkinlikleri şu aşamalardan 

oluşmaktadır; i) Problem Durumu: Öğrencilere günlük yaşamla ilgili bir problem durumu 

sunulur. Bu problem resim, senaryo, gazete haberi olabilmektedir, ii) Sorular: Öğretmen 

öğrencilere problemi daha iyi tanımlamaları için rehberlik etmektedir iii) Eylem Planı: 3-5 

kişilik gruplar halinde çalışan öğrenciler ihtiyacı olan bilgilere nasıl ulaşacaklarını tartışırlar 

ve bu süreci nasıl yürüteceklerine ilişkin planlama yaparlar, iv) Araştırma: Öğretmen eylem 

planı çerçevesinde araştırma yapan öğrencilere rehberlik etmektedir, v), Probleme Yönelik 

Değerlendirme: Grup üyeleri, edindikleri bilgileri birbiriyle paylaşırlar. Edindikleri bu 

bilgiler üzerinden problem durumunu tartışırlar, vi) Ürün/ Çözüm ya da Performans: Bu 

aşamada öğrenciler, ortaya koydukları ürünlerin çözümlerin olumlu ve olumsuz yönlerini 

derinlemesine düşünerek çözüme ulaşmaya çalışırlar, vii) Son Değerlendirme ve Geri 

Bildirim: Öğrenciler, çözüm önerilerini arkadaşlarıyla paylaşırlar. Bu çözüm yolunu neden 

seçtiklerini, nerelere dikkat ettiklerini açıklayarak hem kendilerinin hem de diğer grupların 

çözüm süreçlerini değerlendirirler. 

Bu etkinliklerde, öğretmen adaylarının bitkileri doğal ekosistemlerinde daha geniş 

ve ayrıntılı gözlemler yoluyla inceleyebilmeleri için problem çözmeye dayalı modüller 

oluşturulmuştur. Bilimsel süreç becerilerini geliştirmeyi hedefleyen okul dışı STEM öğretim 

etkinlikleri ile öğretmen adaylarının bitkilerle ilgili bilgilerinin arttırılması, gözlem yapma, 

sorgulama, hipotez oluşturma, deney yapma, veri kaydetme, sonuç çıkarma vb. bilimsel 

süreç becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Okul dışı öğretim ile STEM yaklaşımını 

birleştirme düşüncesi; okul dışında gerçekleşen etkinliklerde uygulamanın ön planda olması, 

okul dışında gerçekleşen her etkinliğin doğal ortamla bir bağ kurması, okul dışında eğitimin 

genellemelere açık olması ve okul dışı eğitimde farklı disiplinler arasında bağlantı 

kurulmasının gerekliliği vb. ile ortaya çıkmıştır. Bu araştırmada, öğretmen adaylarının; okul 

ortamı dışında da öğrenilebileceğine yönelik algılarını geliştirmek, öğrenmeyi daha 

eğlenceli ve zevkli hale getirmek, merak duygusunu arttırmak, bitkilere yönelik farkındalığı 

arttırmak ve bitkilerle ilgili daha çok araştırma yapmaya yönelmelerini sağlamak 

amaçlanmıştır. Bitki çeşitliliğinin ekosistem üzerine etkileri; i) Bitki farkındalığı ve iletişimi, 

ii) Bitki ve meyvelerin manyetik özellikleri, iii) Bitkilerdeki primer ve sekonder büyüme 

(Altın oran), iv) Bitkilerdeki hareket fizyolojisi (Tropizmalar), v) Çiçeğin anatomik yapısı 

ve görevleri, vi) Bitki gelişimine minerallerin maddelerinin etkisi ve yokluk belirtileri, vii) 

Bitkiye koku veren kimyasal bileşikler, viii) Bitki pigmentlerinin belirlenmesi, ix) Renk 

veren doğal indikatörler, x) Stomaların yapısı ve sıcaklık konularını kapsayan STEM 

etkinlikleri ile tasarlanmıştır. Öğretmen adaylarının üzerinde çalışacakları 10 haftalık 
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çalışma yaprakları raporlarının, “Çalışma Yaprakları Değerlendirme Rubriği” esas alınarak 

değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Çalışma yaprakları için genel bir etkinlik şablonu 

belirlenmiş olup, her hafta uygulanacak etkinlik için bu şablon esas alınmıştır. Sonuç olarak 

okul dışı STEM etkinliklerinin akademik başarıyı olumlu yönde etkileyerek arttırdığı, 

öğretmen adaylarının araştırma yapma, sorgulama, verileri kaydetme, gözlem yapma ve 

iletişim vb. bilimsel süreç becerilerine olumlu katkıda bulunduğu gözlemlenmiştir. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YAŞAMINA TOPLUMSAL KATILIM:  

MENTEŞE ÖRNEĞİ 

 

SOCIAL PARTICIPATION IN SUSTAINABLE URBAN LIFE:  

THE CASE OF MENTESE 

 

Oğuz ÖZDEMİR 

Emel DİKMENTEPE 

 

Dünya nüfusunun büyük bölümünün bulunduğu kentlerin yol açtığı doğa tahribatı 

kent yaşamını ve yeryüzünde yaşamın sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir. Bu açıdan, 

yeryüzünde yaşamın sürdürülebilirliğini sağlamanın yolu, kent yaşamını sürdürülebilir 

kılmaktan geçmektedir (UNSDG, 2015). Kent yaşamının sürdürülebilir yönde evrilmesinde 

toplumsal katılım belirleyici bir yer tutmaktadır (Batten, 2015). Başka bir deyişle, kent 

yaşamının sürdürülebilir hale getirilmesi, şehir sakinlerinin sürdürülebilir pratikleri ne 

ölçüde sergilediklerine bağlıdır. 

Bu çalışma ile Muğla ili merkez Menteşe ilçesinde yaşayan hane halkı genelinin 

sürdürülebilir pratikleri ne ölçüde sergiledikleri araştırılmıştır. Araştırma doktora tezi 

kapsamında gerçekleştirilmiştir. Araştırma durum çalışması niteliğinde olup, Muğla ili, 

Menteşe ilçesi ile sınırlandırılmıştır. Örneklem alınırken Menteşe merkez mahallelerinden 

14 mahalle ve 345 katılımcı araştırma kapsamına alınmış, küme örnekleme tekniği 

kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak sekiz sosyodemografik değişken ve 27 sorudan 

oluşan likert tipinde anket hazırlanmıştır. Anket, Menteşe ilçesinde yaşayan hane halkı 

genelinin sürdürülebilir pratiklerini çevre eğitimi açısından ortaya koymak üzere geliştirilen 

soruları kapsamaktadır. Anketin; kapsam geçerliği ve güvenirliği açısından literatür taraması 

yapılmış, alanında uzman görüşlerine başvurulmuştur. Anketin pilot uygulaması yapılarak 

anlaşılmayan ve eksik olan yönleri tespit edilerek tekrar uzman görüşüne başvurulmuştur. 

Uzman görüşlerinden elde edilen dönüşlere göre düzeltmeler yapıldıktan sonra ankete son 

şekli verilip, anket Kasım-Aralık 2018 tarih aralığında uygulanmıştır. Verilerin analizinde 

istatistik paket programı kullanılmış, analizlerde yüzde frekans değerleri hesaplanmıştır.  

Araştırmadan elde edilen verilere göre Menteşe hane halkının %81,7’sinin 

sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması açısından evde, iş yerinde elektrik, su gibi 

ihtiyaçlarında tasarrufla ilgili önlemler alıp; hane halkının %59,7’sinin aldıkları önlemleri 

uyguladıkları belirlenmiştir. Hane halkı genelinin %74,5’inin sürdürülebilir pratiklerden 

sebze ve meyveyi mevsiminde tüketmeye özen gösterdiği, fakat hane halkı genelinin 

neredeyse yarısının arasıra ayaküstü yemek (fast food) tüketimi yaptığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Öte yandan hane halkının yine yarıya yakınının ulaşım açısından otomobili 

tercih ettiği, neredeyse üçte birinin toplu ulaşımdan memnun olmadığı sonucu elde 

edilmiştir. Hane halkının; %75,7’sinin kullanmadığı giysileri atmak yerine ihtiyaç sahibine 

her zaman verdiği; %45,8’inin bozulan eşyalarını her zaman tamir ettiği sonucuna 

varılmıştır. Bir diğer bulgu olarak, hane halkının %76,5’inin herhangi bir Sivil Toplum 

Kuruluşunda (STK) faaliyette bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Sonuç olarak, Menteşe’deki hane halkı genelinin bağlamında enerji, gıda ve geri 

dönüşüm boyutları açılarından sürdürülebilir kent yaşamına uyumlu bir yönelim içinde 

oldukları söylenebilir. Fakat, ulaşım boyutunda toplu taşıma yerine ağırlıklı olarak 
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otomobilin tercih edilmesi hem çevresel hem de ekonomik yönden sürdürülebilir 

kentleşmenin sağlanması önünde ciddi bir engel oluşturmaktadır. Menteşe’de toplu 

taşımanın tercih edilmemesi; kullanılan araçların niteliği, toplu taşıma ücretleri, yolcu 

kapasitesi gibi faktörlerin kentlilerin tercihlerini etkilemesinden kaynaklanabilir. Hane halkı 

genelinin herhangi bir STK’da faaliyette bulunmaması, sürdürülebilir kentleşmenin 

sağlanmasının önünde toplumsal katılım boyutunda bir başka engel olarak düşünülebilir. 

Menteşe ilçesinin daha sürdürülebilir kent olabilmesi açısından çevre eğitim 

faaliyetleri, etkinlikleri, seminerleri artırılabilir. Bu konuda STK’lar, yerel yönetimler, 

üniversiteler, kurumlararası iş birliği yaparak geliştirdikleri politikaları hayata geçirebilir, 

teşviklerde bulunabilir ve bu konuda toplumun her kesiminden insanların sürdürülebilir 

pratiklere ilişkin çevre eğitimi almaları sağlanabilir. Dünya çapında, ya da sürdürülebilir 

kent pratikleri standartlarına göre değerlendirme yapıldığında Menteşe’nin, toplumsal 

katılım açısından sürdürülebilir pratikleri belirli ölçüde hayata geçirmekte olduğu 

söylenebilir. Ancak, sürdürülebilir pratiklere toplumsal katılımın halen sınırlı düzeyde 

kaldığı dikkate alındığında bu yönde adımların atılmasına ihtiyaç olduğu açıktır.  

 

Anahtar sözcükler/Keywords: Sürdürülebilir pratikler, çevre eğitimi, toplumsal 

katılım 

 

 

Kaynakça/References 

 
Batten, J. J. (2015). Sustainable cities index. ARCADIS. Retrieved from 

https://www.arcadis.com/media/E/F/B/%7BEFB74BBB-D788-42EF-A761-

4807D69B6F70%7D9185R_Arcadis_whitepaper_2015.pdf 

UN SDG (2015). United Nations Sustainable Development Goals. Retrieved from 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 17.01.2020 

235

https://www.arcadis.com/media/E/F/B/%7BEFB74BBB-D788-42EF-A761-4807D69B6F70%7D9185R_Arcadis_whitepaper_2015.pdf
https://www.arcadis.com/media/E/F/B/%7BEFB74BBB-D788-42EF-A761-4807D69B6F70%7D9185R_Arcadis_whitepaper_2015.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/


SOSYAL SORUMLULUK VE MARKA FARKINDALIĞI 

 

SOCIAL RESPONSIBILITY AND BRAND AWARENESS 

 

Çınar Derya İNCESU1 

 

Güçlü bir marka, üreticiye tüketiciye ve ülke ekonomisine sağladığı avantajlar 

nedeniyle işletme açısından önemli bir değerdir. Marka yaratmak zor, zaman alan, riskli ve 

maliyetli bir süreçtir. Bir markanın ayakta kalması, kar elde etmesi ve en önemlisi varlığını 

sürdürebilmesi için iyi bir imaja ihtiyacı vardır. Toplumun gözünde bir markanın olumlu bir 

imajı yoksa ne kadar kaliteli ürün ya da hizmet üretirse üretsin, pazarda varlığını 

sürdürmesine imkân yoktur. İçinde bulunduğumuz, günümüzün hızla gelişen ve değişen 

dünya ekonomik yapısı içerisinde işletmeler, özellikle yoğun rekabet, gelişen teknoloji ve 

küreselleşmeyle birlikte kar sağlamak, verimliliğini arttırabilmek ve en önemlisi ayakta 

kalabilmek için her geçen gün yeni stratejiler ve taktikler üretmek ve bunları etkili şekilde 

uygulamak zorundadırlar. Tarihsel gelişim sürecine bakıldığında işletme kavramının ortaya 

çıkmasından 20. Yüzyıla kadar işletmelerin tek amacı kar elde etmek olmuştur. Bugün ise 

şartlar değişmiş küresel rekabet ortamında işletmelerin temel amacı kar elde etmekle birlikte, 

satışları artırmak, toplumun refah ve çıkarını gözetmek, imajını, toplum içinde saygınlığını 

artırmak toplumun ve diğer grupların sorunlarına duyarsız kalmamak ve toplumdan 

aldıklarını geri vermek olmuştur.  

Dinamik bir yapıya sahip olan soysal sorumluluğun, toplumun değişen değerleri ve 

düşünceleri ile beraber değiştiği ve işletmelerin sosyalleşmesine bağlı olarak alanını 

genişlettiği görülmektedir. Markalar kar elde etmelerinin ve varlıklarını sürdürmelerinin 

yanı sıra, toplumun yaşam standardını yükseltmek, toplumsal sorunlara çözüm üretmek, 

toplumdaki müşteri ve tüketicilerinin beklentilerine uygun faaliyet göstermek zorundadırlar. 

Bu bağlamda işletmeler, faaliyet gösterdikleri pazarların sosyal ve kültürel özelliklerini 

dikkate alarak sosyal sorumlulukla ilgili çeşitli stratejiler ortaya koymaktadırlar. Son yıllarda 

yaşanan siyasal, ekonomik ve sosyal alanlardaki değişimler rekabet yoğunluğunu arttırmış, 

tüketicilerin her geçen gün değişen ve gelişen beklentileri ve gereksinimleri, iş dünyasında 

önlenemez önemli bir değişimi beraberinde getirmiştir. “Türkiyede’ki Sosyal Sorumluluk 

Projelerinin Marka Farkındalığı Üzerindeki Etkileri” başlıklı yüksek lisans tez çalışması 

kapsamında yapılan inceleme doğrultusunda, tüketiciler artık aldıkları üründen sadece elde 

ettikleri faydaya değil aynı zamanda aldıkları ürün sayesinde içinde bulundukları toplumun 

gelişmesine ne oranda katkı sağladıklarına bakmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, sosyal 

sorumluluk projelerinin marka farkındalığına olan etkisinin belirlenen firmalar ile görüşülüp 

röportajlar ile birlikte elde edilen bilgiler ışığında araştırılması ve sosyal sorumluluk projesi 

örneklerinin bu doğrultuda incelenmesidir. 
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WINX CARTOON SERIES AS CONSUMPTION CULTURE REFLECTIONS 

WITH BUYING BEHAVIORS 

 

SATIN ALMA DAVRANIŞLARI İLE TÜKETİM KÜLTÜRÜ YANSIMALARI 

OLARAK WINX ÇİZGİ FİLM SERİSİ 

 

Özlem KÜÇÜK1 

 

There was always a connection between consumption and capitalism. In a sense, 

consumption is essential factor for the maintenance of capitalism. Therefore, the capitalist 

system has created the concept of unlimited wants. In the 20th century, capitalism reconciled 

with consumption via Fordist manufacturing system which depending on assembly lines. 

Because workers could afford to buy what they produced. The mass production caused by 

Fordist manufacturing system was even reflected in art. Pop art, a new type of art that uses 

images, symbols and famous artist drawings and encourages consumption, appeared in the 

1950s. Repeating the most discount and shopping concepts among many cartoons in the 21st 

century, the Wings Cartoon series is one of the best examples for the new consumer culture. 

Winx Club is an Italian film series that set in magical universe that is inhabited by witches, 

fairies and other mythical creatures. Winx club cartoon, creating by Iginio Straffi and co-

produced by Rainbow S.p.A. which premiering in Italy in 2004 became internationally 

popular in a short time. The film combines West animation and Japanese cartoon culture 

(manga) reflections. For this reason, the faces of the cartoon characters reflect Asia and 

Europe together. The physical appearance of the fairies is designed according to the 

appearance of celebrities such as Jennifer Lopez and Beyonce. The Mystery of the Abyss 

was the third film based on power struggle in Infinite Ocean and partly mentioned pollution 

of oceans. Straffi planned for the Winx story plot to lasting three seasons but the show 

success provided him to continue. As we know, Winx Club cartoon provided international 

image by when Nickelodeon became co-producer of Winx Club in 2010 and its parent 

company Viacom, in 2011, gaining 30% ownership of Straffi's animation company named 

Rainbow. Following the partnership with Nickelodeon, the ongoing series of the film 

becomes an example of American consumer culture, where the physical appearance becomes 

more important with constantly changing costume, shoes and jewelry. In a fictional universe 

that has nothing to do with the real world, the exemplary characters of the Winx fairies, who 

fight evil with their magical powers, change the elements of local cultural behavior, leading 

on consumption via changing body and identity subconsciously. 
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KAMPÜS BOSTANI: EKOLOJİK TARIM EĞİTİMİNİN ARKASINDAKİ 

FELSEFE 

 

CAMPUS FARM: THE PHILOSOPHY BEHIND ECO-AGRICULTURE 

EDUCATION 

 

Naz Fulya ÖZKARABACAK 

Bilal DUMAN 

 
19. yüzyıldan bu yana etkisini gittikçe daha fazla hissettiren iklim değişikliği, nüfus artışı, 

ormansızlaşma ve karbon emisyonundaki kontrol edilemez artışla birlikte, hızla artan nüfusa hitap 

edebilmek için nitelik değil nicelik odaklı bir üretim anlayışı benimsenmiştir. Tohumlara 

kimyasallarla müdahale edilmesi, kimyasal gübre kullanılması ve zararları yıllardır kanıtlanmış ve 

birçok ülkede kullanımı yasaklanmış pestisitlerin kullanılması, gelecek nesillerin sağlığının 

bozulması ihtimalini de beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda, ekolojik tarım felsefesinin 

benimsenmesi, yerel tohumun üretilmesi ve kullanılması giderek önem kazanmaktadır. Kişiler 

ekolojik tarımda kendini sürdüren, doğal ve katkısız uygulamaları kendi yaşamlarına da yansıtıp 

alışkanlık haline getirdikleri zaman ekolojik tarım felsefesini benimsemiş olurlar. Ekolojik tarımın 

önemli unsurlarından biri olan yerel tohum, ya da atalık tohum, üretildiği bölgenin havasıyla, 

suyuyla, toprağıyla ve diğer canlılarıyla uyumlu bir şekilde yaşam sürdüren, tohumdan meyveye, 

meyveden tohuma, sürekli bir döngü halinde varlığını sürdüren, yöreye özgü tohumlardır. Yerel 

tohum, geleceğin teminatı demektir. Dışa bağımlı bir tarım politikasındansa, ülkeler kendi yerel 

tohumlarını üretmeli, kullanmalı ve en önemlisi de korumalıdır. Yeni nesillerin bu farkındalıkla 

büyümelerinin yolu ise eğitimden ve onları yetiştirecek öğretmenlerden geçmektedir. Bu bağlamda, 

öğretmen adaylarının mesleklerini icra edecekleri kırsal bölgelere gitmeden önce, kendi 

kampüslerinde yerel tohumlarla ve ekolojik tarımla tanışmaları hedeflenmiştir. Muğla Sıtkı Koçman 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretmen adaylarının hedef grup olarak belirlendiği projede, üniversite 

yerleşkesinde, yerel tohumlar kullanılacak ve üretilecek bir kampüs bostanı oluşturulacaktır. Muğla 

Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi ve Eğitim Fakültesi işbirliği ile gerçekleştirilecek 

kampüs bostanı projesiyle, öğretmen adayları; ziraat mühendislerinden, mikrobiyologlardan ve gıda 

teknikerlerinden eğitimler alacak, yerel tohumlar ve ekolojik tarım hakkında bilgi sahibi olacaklar, 

ardından bu bilgilerini kampüs bostanında yaparak, yaşayarak deneyimleyeceklerdir. Derslerinden 

arta kalan zamanlarda, öğretmen adayları toprağa dokunacak, bitkilerin yaşam döngülerine yakından 

tanık olacak ve mesleklerini yapmak için gittikleri şehirlere de bu tecrübelerini taşıyacaklardır. Tıpkı 

köy enstitülerindeki gibi, öğrenciler dört duvar arasında görülen eğitimden ziyade, duvarlar ötesinde, 

doğayla iç içe, yaparak ve yaşarak öğrenme fırsatı elde edeceklerdir. Kampüs bostanın hem eğitim 

hem de üretim sahası olması planlanmakta, ve bu ekolojik tarım felsefesinin ve farkındalığının 

kampüs geneline yayılması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında hasadı yapılacak bostanın yerel 

bölgede ihtiyaç sahiplerine dağıtılması ve ayrıca, üretilen tohumların hem öğrencilere hem de 

personele dağıtılarak, yerel tohum kullanımının yaygınlaşması planlanmaktadır. 
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POST-MODERN SANAT ORTAMINDA YENİ BİR ESTETİK KATEGORİ 

OLARAK KİÇ 

 

KITSCH AS A NEW AESTHETIC CATEGORY IN POST-MODERN ART 

 

Orçun ÇADIRCI1 

 

Bu bildiri, post-modern ortamda, süreğen kültürün üretimlerinin estetik karşılığı 

olarak konumlandırılabilecek olan kiç2 olgusunu çözümleyerek, kiçin bayağı olandan 

disiplinlerarası olana, hatta hiper-gerçekçiliğe değin genişleyen sanatsal skalasını tartışmaya 

açmak amacındadır. Zira kolay tüketilebilir olandan seçkinci sanata kadar tüm biçemlere 

sirayet etmiş olan bir tür zeitgeist3 ile karşı karşıya olan günümüz sanatı, kültür yönetimi 

kisvesiyle neredeyse tüm gündelik gerçekliği domine eden bir algı yönetiminin etkisi 

altındadır. Öyle ki, olgulara ve/veya süreçlere dair net sınırlar çizmenin ya da tanımlar 

getirmenin ziyadesiyle zor hale geldiği günümüzde egemen sistemin tekno-kültür 

bileşenleriyle inşa etmeye giriştiği (sınıfsız) toplum modeli, iyi ile kötünün birbiriyle 

melezlendiği sisli bir atmosferi egemen kılmıştır. Post-modern ortamın sağladığı olanaklarla 

giderek daha da güçlenen bu belirsizlik ortamı kültür piyasalarını yönetenlere çeşitli 

olanaklar sağlamış; bu serbestide özellikle sanatsal alan giderek daha muğlak bir görünüm 

arz eder hale gelmiş/getirilmiştir. Anılan bu sürecin tespit edilebilir belirleyici özellikleri 

arasında, plastik sanatlardan deneysel sanatlara değin yayılan, bir tür çokseslilik olarak da 

ifade edilen kültürel çıktıların yaygın biçimde dolaşımda olması ve sınırların belirsizliğinin 

sağladığı özgürlük alanının yarattığı sarhoşluk hali sayılabilir.  

Bu bağlamda düşünüldüğünde, nesnel bilim, evrensel ahlak, bireyin ve halkların 

özgürleşmesi, aklın egemen kılınması, mevcut teknolojinin daha eşitlikçi bir toplum kurması 

söylemlerini eleştiren Post-modernistlerin Modernizmi iflasa götüren ve tüm dünyayı 

kendine bağlayan kapitalist düzenin bir yandan köklü bir geleneği diğer yandan da çağdaş 

olanı aynı anda içinde barındıran girift kimliği kanıksamaları, anılan belirsizliği 

derinleştirmiş; sanata içkin estetik bilgi de bu süreçten payına düşeni almıştır. Bir yanı 

tasarıma, diğer yanı felsefeye temas eden sanatın eski ile yeninin bireşimi olan bu sürece 

maruz kalmasıyla birlikte estetikle ilişkisi değişmiş; 18. Yüzyılın ortalarında Baumgarten’ın 

tanımladığı estetik, günümüze değin değişen sosyo-kültürel yapılar uyarınca devinerek ait 

olduğu zamanın ruhuna göre yeniden biçimlenmiştir.  

Özet olarak 60’lı yıllarda Greenberg’ün bayağı olarak tasnif ettiği ve estetik dışı 

saydığı kiç, 80’lerde Buadrillard’ın bad-worse-kitsch (kötü, daha kötü, kiç) 

derecelendirmesiyle her ne kadar sanat alanından dışlanmaya çalışılmışsa da Nerdrum’um 

eski yeni ustalar ifadesiyle tarif ettiği anlayış ve “Kiç Üzerine” adlı kitabında yücelttiği resim 

algısı tartışmayı zevk meselesinden düşünsel kaygı alanına kaydırmış, böylelikle nitelik 

sorunsalı görünmez hale gelmiştir. Tasarımdan sanata, romantizmden hiper-gerçekçiliğe 

kadar pek çok alana sirayet etmiş olan kiçin neredeyse bir estetik kategoriye dönüştüğü ve 

her şeyi temellük etme gayretinin açıkça göründüğü günümüz koşullarında yeniden 

tartışmaya açılması ve kültürel dünyadaki yerinin deşifre edilmesi elzem görünmektedir. 
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BİR İFADE BİÇİMİ OLARAK GROTESK VE SANAT YAPITLARINDAKİ 

GÖRÜNÜRLÜĞÜ ÜZERİNE 

 

GROTESK AS A WAY OF EXPRESSION AND ITS VISIBILITY OF ART WORKS 

 

Özlem TEKDEMİR DÖKEROĞLU 

 

Kavramsal anlamda ironi içerikli okumalara açık olarak konumlanan grotesk, trajedi 

ile mizahı eş zamanlı olarak imgeye dönüştüren bir sözcüktür. Antik Çağ’dan günümüz sanat 

pratiklerine kadar çok geniş bir zaman aralığında görünürlük kazanmış olan kavram, alay, 

çirkinlik, abartı, tuhaflık, korku gibi durumların sentezi niteliğindeki yapısıyla özgün bir 

anlama sahiptir. Daha çok Orta Çağ’ın gotik ögelerini hatırlatan bir ifade biçimi olduğu 

düşünülse de kaynaklar, ilk örneklerinin Yunan ve Roma sanatında görüldüğünü belgeler. 

“1490’lardan sonra İtalyan sanatında geniş bir kullanım alanı bulunca tanınmaya başlamıştır; 

ancak modern çağdaki kullanımı Raffeollo ve arkadaşlarının çalışmalarına dayanır” 

(Eczacıbaşı, 1997, s. 718). Bitkisel bezemeler ve gargoyle adı verilen fantastik canlılarla, 

baskı örneklerinde ve mimaride sıkça kullanılan grotesk öğler, daha çok arabesk olarak 

değerlendirilmiş ve uzunca bir süre kendine saygın bir sanat türü olarak yer bulamamıştır. 

“18. yüz yılda’da Akıl Çağı döneminde salt tanımlayıcı bir terim olmaktan çıkıp, küçük 

düşürücü bir anlam kazanmasına karşın, bu kavram daha sonraları özellikle Romantizm 

döneminde yüceltilir. Ruskin, doğrunun cesur bir anlatımı olarak nitelediği grotesk’in saygın 

bir sanat türü olduğunu savunur” (Eczacıbaşı, 1997, s. 718).  

 20. yüz yılın getirdiği modernizm ve şiddetle birlikte ön plana çıkan dışavurumcu 

ifade, trajik ve komik olanı sanat yapıtları yoluyla fütursuzca sergiler. Baştan beri ironiyle 

sıkı arkadaş olan grotesk için bu çağ oldukça verimli kaynaklarla doludur. Bilinçaltı 

ögelerinin, kabus imgelerinin, tuhaf ve gülünç formların kullanıldığı grotesk sanat örnekleri, 

izleyeni irite eden, rahatsızlık veren bir duygu durumu yaratmalarıyla bilinir. Bu anlamda 

absürd kavramıyla sıkı bir ilişki kuran grotesk, görünenin ardındaki tekinsiz ve ironik 

durumların dışavurumunu yeni bir gerçeklik içinde tanımlar. Sanat yapıtını bu anlam 

örgüsüyle yeniden inşaa eden kavram, gerçeklik algısına karşı durarak, bilinenin ardında 

varolan ve ancak sanat yapıtlarıyla görünür hale gelen, gerçek üstü, absürd evrenler yaratır. 

Dönüşüm kabiliyeti ve kavrama yetisiyle grotesk, insanlığın trajik varoluş mücadelesi 

içinde, sanatçılar için sonsuz olanaklar sunar. 

 Araştırmada, atipik ve doğallıktan uzak formlarıyla kiç kavramıyla da bağlantı kuran 

grotesk sanat ürünlerinin, antik dönemden günümüz sanatına, sanat yapıtlarınıdaki 

görünürlüğünü, kavramsal olarak yorumlamak ve değerlendirmek amaçlanmaktadır.  
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RESTORASYON SORUNUNA BİR ÖRNEK – ERZURUM OSMANLI DÖNEMİ 

CAMİLERİ RESTORASYONU 

 

AN EXAMPLE OF RESTORATION PROBLEM– ERZURUM OTTOMAN 

PERIOD MOSQUES RESTORATION 
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Bir bilim dalı olarak bilinen restorasyon; eserlerin yapıldığı dönemdeki özelliklerini 

koruyarak gelecek nesillere aktarılması için yapılan müdahalelerdir (Emre, 2009, s.77). Aynı 

zamanda, yapılan tamir ve tadilatların koruma altına alınarak eserin sağlam bir şekilde 

sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Şehir kültürünün ve kimliğinin önemli bir parçası olan ve 

sanat açısından değer taşıyan camilerimizin yapıldıkları dönemin özelliklerini günümüzde 

yansıtıyor olması tarih ve kültürümüz açısından oldukça kıymetlidir. Sanat eserleri tarihi 

korumak için bir araçtır. Yapı bir kültür ve bir yaşantı belgesidir. Bu nedenle bir yapıda bunlarla 

ilgili ne varsa korunması gerekmektedir (Kuban, 1970, s. 9). Tarihi mekânların, yapıların 

korunması ve onarımı çeşitli dönemlerde ilgili kurumlar tarafından yapılmış ve yapılmaya 

devam etmektedir. Bu kurumlar; Üniversiteler, Belediyeler ve Vakıflar Genel Müdürlüğüdür.  

Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yapılan restorasyon çalışmaları içerisinde mülkiyeti 

vakıflara ait olan ahşap direkli düz tavanlı camiler onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında 

yer almaktadır. Cami mimarisinde ahşap malzeme erken devirlerden beri kullanılmaktadır. 

Ahşap, çeşitli yapıların pencere ve kapı kanatlarında, korkuluklarda, şebekelerde, cami 

minberlerinde, kürsülerde, sanduka ve rahlelerde kullanıldığı gibi ‘’ahşap direkli camiler’’ 

olarak adlandırılan camilerin, sütun, sütun başlığı, konsol ve kirişlerinde geniş bir uygulama 

alanı bulmuştur (Öney, 1989, s. 32). Bu kadar geniş bir yelpazede kullanım alanı olan bu 

malzemenin çeşitli dönemlerde ahşap direkli ve düz tavanlı camiler şeklinde inşa edildiği 

bilinmektedir. Zaman içerisinde ahşapların çürümesi, üzerlerinin yağlı boya ile boyanması gibi 

sebeplerle orijinal ahşap doku zarar görmüştür. Vakıflar Bölge Müdürlüğünün yapmış olduğu 

restorasyonlarda temel alınan şey sanat eserlerini kullanılan malzeme, teknik ve yöntemlerle 

özgün hallerine kavuşturmak ve yapılan müdahalelerde aslına sadık kalmaktır. Yenileme ve 

onarımı yapılan tarihi eserler bu temellere bağlı olarak yapılsa da çevrenin iklim koşullarının 

dikkate alınmaması, restorasyonu gerçekleştirilen camilerin belirli dönemlerde kontrollerinin 

yapılmaması, iç mekânların ısıtılamaması gibi birtakım sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bir yapıyı 

işlevsel olarak yaşatmak, örnek olarak bir caminin ibadet fonksiyonunu görmesine devam 

ettirecek müdahalelerde bulunmak, onu tarihi bir belge olarak korumaya yetmez. Bu nedenle de 

ülkemizde tamir niteliğindeki restorasyonlar, tarihi korumak için yapılması gereken bilimsel 

restorasyon olmaktan çok uzak düşmektedir (Kuban, s. 10). 

Erzurum’da 17 ile 19. yüzyıllar arasına tarihlendirilen, yenileme ve onarım çalışmaları 

gerçekleştirilen Kasım Paşa Camii, Yukarı Habip Efendi Camii ve İhmal Camii’nin restorasyon 

öncesi ve sonrası durumları karşılaştırılarak gerçekleştirilen müdahalelerin aslına sadık 

kalınarak yapılıp yapılmadığı, restorasyon çalışmalarının neler olduğu ve camilerde görülen 

sorunlar konumuz kapsamında ele alınarak incelenmiştir. 
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SANAT OBJESİ VE ALGISAL KARŞILIKLILIK PROBLEMİNE YENİ BİR 

BAKIŞ 

  

A NEW PERSPECTIVE ON ART OBJECT AND PERCEPTUAL RECIPROCITY 

 

Derya ÖLÇENER 

 

Bugüne dek tıpkı Kant’ın Saf Aklın Eleştirisi önsözünde belirttiği gibi artık şeylerin 

etrafında dönüp durmamalıydık, şeyler tıpkı gezegenler gibi bizim etrafımızda dönüp 

durmalıydı. Bu Kant’ın Kopernik devrimini kendi felsefesine uyarlayarak deneyimleme, 

bilme, anlama, kavrama yetilerimizin evrensel yargılar üretmek için ne kadar yetersiz 

olduğunu göstermek için kullanmıştı. Aynı şekilde uzunca bir süre estetik ve sanat alanında, 

özneler, sanat objeleri etrafında dönüp durdu. Algı anlamlandırma ve çözümleme süreçleri 

onlara sanat objesinin değeri, beğenisi üzerine birçok farklı yorum yapma olanağı tanıdı. 

Hatta tarihte, zaman zaman bir sanat objesi üzerinden gerçekleştirilen çözümlemelerle, iki 

farklı sanat alanında birbirlerine nasıl dönüşebileceği gösterilmeye çalışıldı. Bu çabanın adı 

sezgi olarak adlandırıldı. Sezgi konusunun tekrar araştırılması ve temellendirilmesi için 

sanat alanında yeniden bir Kopernik devrimine ihtiyacımız olabilir. Algı, anlamlandırma ve 

çözümleme süreçlerimizin, obje ile karşılıklılık probleminde gerçek bir temel arayışı, bizim 

kendi bilincimizi de dolaylı yoldan yeniden anlamamızı sağlayabilir.  

Bir sanat objesinin yaratılışını, sanatçının ideal dünyasından varlık alanına 

getirdiğimizde, adeta birbirine zıt gibi gözüken ideal dünya ve varlıklar dünyası arasındaki 

köprüde arada kalan özne, her defasında seçim yapmak zorunda kalmıştır. Sanatçının bilişi 

mi? Kendi bilişi mi? Oysa burada artık ideal dünyadan varlıklar alanına aktarılmış ve 

seyircisini izleyen bir obje çoktan yer almıştır. Yaratıcısının objesine aktardığı nicelikler ve 

nitelikler dünyası, izleyeninin algı ve anlamlandırma süreçlerini çoktan belirlemiştir. Bu 

bildiride, sanat objesi, izlenen değil, izleyendir. Bir sanatçı çoğu zaman tek veya birden fazla 

fiziksel bir nesneye bağımlı olmadan, hafızasında yer alan şeylerin nicelik ve niteliksel 

özelliklerinden bir eser ortaya koymaktadır. Yine, nesnesi olmadan nesneleşen bu eser, 

izleyicinin zihninde bir nesneye karşılık gelme çabasını taşımaktadır. J. Locke’un belirlediği 

olasılığın kaynaklarından yola çıkarak kendi deneyimimize uygunluğu, ya da başkalarının 

deneyinin tanıklığının eleştirisi kapsamında yargı’dan olasılığı ayırmak, sezgiyi gerçek bir 

temele dayandırmak, bu bildirinin içeriğini oluşturmaktadır. 

Bildiri sonuç bölümünde, resim sanatçısı Vildan Asil’in on beş sulu boya çalışması, 

izleyenlerini izlemek üzere sunulacak, izleyenlerine kendi bilişsel süreçleriyle değil, objenin 

kendisi ile baş başa bırakarak, izleyicinin ideal dünyasının varlık alanına geçişinin tersine, 

varlık alanının izleyicinin dünyasına nasıl geçtiği tartışılacaktır.  
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TÜRKİYE’DE SİNEMA EĞİTİMİNDE ÇAĞCIL YAKLAŞIMLAR, ÖRNEK BİR 

MODEL OLARAK “EĞİTİM İÇİNDE ÜRETİM/ÜRETİM İÇİNDE EĞİTİM” 

 

MODERN APPROACH IN EDUCATIONAL FILM IN TURKEY AS A MODEL 

EXAMPLE “EDUCATION IN PRODUCTION/PRODUCTION IN EDUCATION” 

 

Serdar KARAKAYA 

 

1919 yılında dönemin Sovyetler Birliğinde ilk sinema okulu açılmıştır. VGIK 

(Vsesoyuznyi Gosudarstvenyi İnstitut Kinematografii) Devlet Sinema Enstitüsü adıyla 

kurulan okul hala varlığını sürdürmekte ve dünyadaki en köklü ve kaliteli sinema eğitimi 

veren kurum unvanını korumaktadır. Günümüzde dünyada sayıları binleri bulan sinema 

okulları her yıl binlerce sinema sanatçısı adayı (yapımcı, yönetmen, kurgucu, eleştirmen, 

özel efekt uzmanı, film yapım tasarımcısı) yetiştirmektedir. Türkiye’de akademik yapı 

içinde okullaşma oranı oldukça yüksektir. 1974 yılında başlayan kurumsal/akademik eğitim 

kurumlarının sayısı günümüzde (dört yıllık fakülte düzeyinde) elliye yaklaşmıştır. Türk 

Sinema sektörünün üretimde nicel artışa rağmen bu kurumların mezunlarına ne kadar alan 

açabildiği tartışmalıdır. Okullaşma ve sektörel büyüme ile paralel gelişen istihdamdan söz 

etmek oldukça güçtür. Sinema alanındaki okullaşma sektörün arzından değil üniversite 

yönetimlerinin popüler fakülte ve bölüm açarak aday öğrenciyi kuruma kazandırma 

amacından kaynaklanmaktadır. Bu eğilim özellikle vakıf üniversitelerinde daha çok 

görülmektedir. Sinema bölümlerinin bu nicel artışı niteliğe çok fazla katkı sunamamakta, 

“diplomalı işsiz sinemacılar” ordusunu büyütmektedir. Okullaşmadaki bu nicel artış 

beraberinde diğer iki önemli sorunu ortaya çıkarmıştır; öğretim kadrolarının yetersiz kalışı 

ve teknik donanım eksikliğidir. Sinemanın uygulamaya dayalı bir sanat dalı olduğu açıktır. 

Kuramsal bilginin uygulamaya geçirilmediği bir sinema eğitimi yararsız ve sonuçsuz bir 

süreçtir. Yaratıcı ruh edinsel bilgiyle buluşabildiği oranda sanat/sinema eğitimi amacına 

ulaşabilir. Bu sürecin en önemli unsuru sinema eğitimini bir model üzerine inşa 

edebilmektir. Bu model, kuramsal derslerle uygulamanın dengeli bir dağılımla verildiği, 

akademisyen ve sektörel kişilerin işbirliğinde yürütülen “eğitim içinde üretim/üretim içinde 

eğitim” modelidir. Model, kuramsal bilgi/saha uygulaması dengesini uygulama lehine geniş 

tutan ders programı ve içeriği anlayışına dayanır. Yanı sıra sektör deneyimi olan 

profesyonellerin görevlendirme veya yarı zamanlı iş anlaşmasıyla bölümde ders vermesi 

üzerine kurulur. Öğrenci, okulun teknik donanımıyla veya kişisel olanaklarıyla üstlendiği 

projeyi belirlenen zaman dilimi içinde, ders yürütücüsü öğretim elemanının gözetiminde 

tamamlayıp teslim eder. Bu pratik, edinilmiş kuramsal bilginin hemen gerçekleşmesi esasına 

dayanır. Modelin ülkemizdeki öncü kurumu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 

Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümüdür. Bu çalışmada sinema eğitimi veren dört 

yıllık akademik kurumsal yapılar, uygulamalı ve kuramsal ders içerikleri ve yüzdeleri analiz 

edilerek, öğretim kadro yapılanması, gereklilikler, modelin özellikleri bağlamında ele 

alınarak modeli benimseyen/modelden uzak yapılar ele alınacaktır. 
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OYUNCULUK EĞİTİMİNDE MÜZİĞİN YERİ VE GESAMTKUNSTWERK 

KAVRAMI 

 

THE PLACE OF MUSIC IN ACTING EDUCATION AND THE CONCEPT OF 

GESAMTKUNSTWERK  

 

Togay ŞENALP 

Mehmet KARAMAN 

 

Wagner (1813-1883) ile eşleşen ve 150 yıldan fazla bir süredir kullanılagelen bu 

kavram, Opera ve Tiyatro’nun temel özelliğini tanımlar niteliktedir. Almanca “Gesamt” yani 

bütüncül, toplu, “Kunst” yani sanat ve “werk yani yapıt anlamına gelen sözcüklerden 

oluşmuş bu sözcük, sanat ile ilgili İngilizce metinlerde dahi Almanca hali ile kullanılagelen 

uluslararası geçerlilikte bir meslekî kavramdır. Toplu sanat, birleşik sanat ya da bütünleşik 

sanat olarak dilimize çevrilmiş bu terim ile plastik sanatlar ve sahne sanatları arasındaki 

üretim ve sunum aşamalarındaki temel fark da görünür hale gelir. Plastik sanatlarda 

genellikle bir sanatçının kendi uzmanlığındaki bir çalışması ile tüm eser ortaya çıkar ve 

sunulabilirken, tiyatro sanatında bir oyunu ortaya çıkartmak için birçok ayrı uzmanlıktaki 

sanatçıyı bir araya getirmek ve sunumda da bu eşgüdümü ve çoklu uyumu sağlamak 

gerekmektedir. Bir tiyatro oyununda oyuncunun sadece repliklerini vermesi yeterli 

olmamaktadır. Müzik, dekor, kostüm, ışık tasarımı, makyaj ve benzeri tüm oluşturanların 

seyirciye birlikte ve bütünleşmiş bir tasarımla ulaştırılması gerekmektedir.  

Oyuncu olarak nasıl bir bütünün hangi parçası olduğunu anlamak gerektiğinden bu 

kavram ve getirdiği üst bakış oyunculuk eğitiminde belirleyici olmaktadır. Özellikle müzik 

ve dans becerileri oyuncunun oyunculuk yaparken bizzat kullanacağı temel beceriler 

olduğundan oyunculuk eğitiminde öncelik kazanmaktadır. Bu duruma ek olarak oyunculuk 

öğrencisinin ileride yönetmen olarak da yeterli olabilmesi için dekor, kostüm, ışık, makyaj 

gibi diğer oluşturanlar üzerine de bilgi edinmesi gerekmektedir. Tiyatro ve operanın doğasını 

tanımlayan Gesamtkunstwerk kavramı işte bu sebeplerle oyunculuk eğitiminin de aşama 

aşama hangi vizyonla ilerlemesi gerektiğini gösterir.  

Türkiye’de ve yurtdışında oyunculuk eğitimi verilen üniversitelerin ilgili 

bölümlerinin uygulamaları incelendiğinde yetenek sınavlarından eğitimin sonuna kadar 

müziğin olmazsa olmaz bir yere sahip olduğu görülmektedir. Ülkemizdeki ve yurtdışındaki 

eğitim kurumlarında; şan, solfej, müzik bilgisi, ses eğitimi, dünya müzik kültürü, çağdaş 

müzik akımları, Türk Müziği Tarihi, caz tarihi, çalgı eğitimi gibi müziğe ilişkin olarak 

müziğe ilişkin birçok ders oyunculuk öğrencilerine sunulmaktadır.  

Bu çalışmada tiyatro sanatının ve eğitiminin Gesamkunstwerk kavramı çerçevesinde 

değerlendirilmesinin ve bu kavrama eklenen yeni yaklaşımların ortaya konulmasının 

ardından bu toplu sanat kavramına referansla oyunculuk eğitiminde müziğin yeri tartışılıp 

analiz edilecek ve öneriler getirilecektir. 

 

Anahtar sözcükler/Keywords: Oyunculuk eğitimi, müzik eğitimi, 

Gesamtkunstwerk, sahne sanatları 

 
 Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi, togaysenalp@mu.edu.tr 
 Öğr. Gör., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Güzel Sanatlar Bölümü Başkanlığı, mehmetkaraman@mu.edu.tr 

244



KÜRESEL KÜLTÜRDE GÖRSEL DİL OLARAK DİNSEL İMGELERİN 

REKLAMLARDA KULLANIMI VE EVRENSEL MESAJLARI 

 

THE USE OF RELIGIOUS IMAGES IN ADVERTISING AS A VISUAL 

LANGUAGE IN GLOBAL CULTURE AND UNIVERSAL MESSAGES 

 

Meyrem DEVECİ 

 

Reklam kullandığı imge aracılığıyla etkili evrensel bir dil yaratır. Yaratılan anlaşılır 

anlam gücüne göre birbirinden farklı birçok kültüre seslenir. Toplum bilimleri verilerini, 

göstergebilimin analiz çalışmalarıyla bağdaştırarak etkinliğini artırmanın yöntemlerini 

geliştiren reklam; sürekli kendini yenileyen ve küresel pazara uyum sağlayan stratejiler izler. 

Reklam; yaratım süreci boyunca, ürün ya da markanın satın alınması, benimsenmesi ve 

küresel pazarda yer edinebilme bilgisi için bilişsel yöntemlerini kusursuzlaştırmayı zorunlu 

görür. Bunun için batı toplumlarda evrenselleşme, küreselleşme kapsamında gerçekleşen 

alışverişlerle kimi değerlerin, yaşam biçimlerinin, inançların tekbiçimleşmesi, farklı 

kültürlerde birçok noktada ortak söylemler düşüncesini belirgin hale getirir (Bourse ve 

Yücel, 2012, s.180). Küresel pazarı hedef alarak kimi zaman doğrudan, kimi zaman da örtük 

anlamları kullanmayı tercih eder. Özellikle yöntemin aracı olarak yarattığı kodun anlaşılması 

için etkin bir biçimde dinsel imgeleri kullanır. Her ne kadar farklı dinsel imgelerin 

varlığından söz etmek mümkün olsa da birbirinden farklı dinsel imgelerin oluşturdukları 

ortak kodlar-anlamlar sayesinde reklam bu durumu avantaja dönüştürür. Çünkü reklamın 

hedeflerinden biri de küresel anlamda birçok kültüre seslenebilmek ve çoğulu etkilemek 

olarak görülür. Bu nedenle küresel çapta dinsel imgeleri bir görsel dil aracı olarak 

reklamın/grafik tasarımın kültürel açıdan çözümlenmesi, bu araştırmanın temelini 

oluşturacaktır. 

Araştırmada semavi dinler olarak sınıflandırılan, Yahudilik, Hıristiyanlık, İslam 

dinleri ile Budizm dinlerinin imgelerinin kullanıldığı grafik tasarımlar/reklamlar 

incelenerek, evrensel değer niteliğindeki görsel metinlerin kültürel analizi yapılacaktır. 

Araştırmada 2000 yılından sonra tasarlanmış çeşitli ürün ya da problemleri konu eden 

reklam/grafik tasarım ürünlerinin örnekleri ele alınacak, bu ürünlerin içinde yer alan dinsel 

imgeler; küresel çapta, kültürel dil zenginliği, yarattığı anlam derinliği ve taşıdığı ileti-

mesajlar açısından irdelenecektir. Veriler literatür tarama yöntemi ile gruplandırılıp, kültürel 

bağlamında ilişkilendirilerek tartışılacaktır. 

Tasarımcı, dinsel imgeleri veya sembolleri görsel dil aracı olarak anlaşılır, çok 

tanıdık, ortak anlamlar içeren etkili anlam nesneleri olarak görür. Tasarımcı aynı zamanda 

ürün hakkında bilgi aktarmakla birlikte, tek nesneyle toplumsal bağlamlar yaratır ve bu 

bağlamları kimi zaman farklı biçimlerde sunar. Böylece reklam tasarımındaki görsel dil, 

tıpkı bir dil edimi gibi kurallar ve uzlaşımlar yoluyla insanlara, özneler arası geçerlilik 

ölçütlerine bağlı iletişimsel edimleri gerçekleştirme ve değerlendirme olanağı verir. 

Tasarımcı göndermek istediği iletiyi olası farklı yorumlardan bağımsız ele almak 

durumundadır. İletinin algılanması, yayılması için farklı yorumların azaltılması gerektiği 

stratejisiyle hareket etmesi gerektiğini bilir. Bu nedenle birbirine karışan gösterenleri aynı 

gösterilene yönelterek anlam dağılımını kısıtlamaya çalışır. Bu bilinçle kurguladığı 

reklamda, kimi zaman evrensel niteliği olan kültürel örtük kodlarla reklamı anlamlı, algılanır 

ve etkili kılmaya çalışır. Söz konusu kültürel kodlar için sanatsal imgelerden, yerel kültür 
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imgelerinden, tanıdık politik göstergelerden ve dinsel imge ya da sembollerden yararlandığı 

görülür. Reklam ister bir ürünü pazarlamaya ya da sosyal bir problem konusunda farkındalık 

yaratmaya yönelik olsun; söz konusu imgeleri etkili bir biçimde kullanarak, bazen kışkırtıcı, 

provokatif vs. etkiler de uyandırabilir. Tasarımcı reklamda, çeşitli kültürel nesnelerini 

kullanarak, felsefi, mantıksal anlam evrenini kavranabilir biçiminde işler. Reklam tasarımı 

yoluyla kurmak istediği iletişim bağlamlarını, anlam nesnesi olarak metin gibi ele alır. Bu 

araştırmada yalnızca çeşitli kültürlere yönelik dinsel imge ya da sembollerin bir grafik 

tasarımında ya da reklamda ürünün nasıl yorumlandığına, kültürel yansımasına, anlam 

yaratımına ve ilettiği küresel mesajına değinilerek tartışılacaktır. 
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GLOBALLEŞMENİN ÖTEKİ YÜZÜ: STANİSLAVSKİ’NİN OYUNCULUK 

SİSTEMİNİN ULUSLARARASI DOLAŞIMI 

 

THE OTHER FACE OF GLOBALIZATION: THE INTERNATIONAL ROAMING 

OF STANISLAVSKY’S ACTING METHOD 

 

Emre YALÇIN1 

 

Globalleşme kavramıyla yan yana getirilecek her araştırma başlığı gibi tiyatronun da 

“globalleşme yararlıdır”-“globalleşme zararlıdır” basitliğinde bir düalizmin içine düşme 

tehlikesi söz konusudur. Bu düalizm, postyapısalcı kuramcıların metafizik olarak 

değerlendirdiği şekilde iki üst anlatı üzerinden kendini var eder. Birinci anlatıya göre, 

globalleşme kültürel erişim, teknoloji ve yeniliklerin paylaşılması, ürünlerin fiyatlarının 

düşmesi vs. sebeplerden dolayı iyidir. Tiyatro üzerinden düşünülecek olursa, globalleşme 

iyidir, çünkü tiyatrolara-tiyatroculara uluslararası marka değeri oluşturur, onlara başka 

finansal fırsatlar sağlar, kültürlerarası tiyatroyu üretir ve çokkültürlü bir tiyatro anlayışını 

dünya çapında dolaşıma sokar. İkinci anlatıya göre ise, globalleşme zengini daha zengin 

yapan, fakiri daha da fakirleştiren ve halkların ulusal kültürlerinde erozyona yol açan vahşi 

kapitalizmin son halkasıdır. Buradan bakıldığında globalleşme, tiyatroyu uluslararası bir 

metaya indirgediğinden yeniden üretilemeyen ve kopyalandığı anda bütün ontolojisini 

kaybeden bir sanat olarak tiyatroyu yok etmektedir. Bununla birlikte ekonomisi gelişmemiş 

ülkelerin kendi ulusal, geleneksel tiyatro kimliklerini kaybetme tehlikesi mevzubahistir. Her 

büyük anlatı ya da hakikat peşinde koşan metafizik tarih algısında olduğu gibi iki düşüncede 

de bulundukları yerden haklılık payı bulmak mümkündür. Ancak konumuz açısından önemli 

olan bu karşıtlığın kendilerince ne kadar haklı olduğu değil, mikro merceklerle ve spesifik 

odaklanmalarla görülebilecek önemli tarihi süreçlerin üstünü nasıl örttüğüdür.  

Bu çalışmada Çarlık Rusya’sında doğup Sovyetler Birliği sürecinde gelişen, 

Stanislavski’nin oyunculuk sisteminin dünya çapındaki dolaşımı üzerine odaklanılacak, bu 

odaklanma ile globalleşme-tiyatro ilişkisine dair bu indirgemeci düalizmi baştan iptal edecek 

şekilde karmaşık ve spesifik bağlantılar ortaya koyulmaya çalışılacaktır. Aynı zamanda 

çalışma, bir tiyatrocunun globalleşme ve modernite rüzgarlarını arkasına alarak 20.yüzyıla 

ve hatta 21.yüzyıla nasıl damgasını vurduğu, ekonomik olmasından çok nasıl kültürel ve 

sanatsal bir değer yarattığını göstermeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda ekonomiyi, siyaseti 

vs. tepeye yerleştirip sanatı ve kültürü alta yerleştiren hiyerarşik tarih anlayışına karşı 

alternatif bir okuma gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Görüleceği üzere Stanislavski’nin 

oyunculuk sistemiyle yarattığı değer, ne tek başına makro tarihsel koşulların bir getirisi, ne 

de vardığı yer açısından pozitif-negatif bir değerlendirmenin karşılığıdır. O bir çok tarihsel 

gerçeklik gibi farklı konjontürlerde ve farklı toplumsal ilişkiler ile, Hegelci bir tabirle, “farklı 

dolayımlara” giren grift ve karmaşık, öncelikle kendi içinde tarihsel dinamiklere sahip global 

bir olgudur. 
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İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN ACİL DURUM YÖNETİMİNE İLİŞKİN 

GÖRÜŞLERİ (AYDIN MERKEZ İLÇE ÖRNEĞİ) 

 

THE VIEWS OF PRIMARY SCHOOLS PRINCIPALS ON EMERGENCY 

MANAGEMENT (A CASE STUDY CENTRAL DISTRICT OF AYDIN) 

 

Mustafa KAÇMAZ 

Ahmet DUMAN 

 

Okulların açık sistem özelliğine sahip olmaları ve ilkokullarda okuyan çocukların 

küçük olması sebebiyle iyi yönetilemeyen acil durumlar felaketlerle sonuçlanabilmektedir. 

Bu nedenle acil durum yönetimi büyük önem taşımaktadır. Bu araştırmada, Aydın merkez 

ilçe ve merkez ilçeye bağlı beldelerin şehir merkezinde yer alan resmi ilkokul müdürlerinin 

acil durum yönetimine ilişkin görüşlerinin saptanması amaçlanmıştır. Nitel araştırma 

yönteminin kullanıldığı bu çalışmanın evrenini Aydın merkez ilçe ve bağlı beldelerin şehir 

merkezinde görev yapan 24 adet resmi ilkokul müdüründen oluşmaktadır. Bu 24 ilkokul 

müdüründen 4 tanesi görüşme yapmak istememiş, geriye kalan 20 ilkokulun müdürü ile 

önceden hazırlanan görüşme formu doğrultusunda yüz yüze görüşmeler yapılmıştır.  

Araştırmada ulaşılan bazı önemli bulgular şunlardır: a) İlkokul müdürlerinin acil 

durum yönetimini daha çok deprem, yangın ve sel benzeri afetler ve bu konuda yapılan kurs, 

seminer ve bilgilendirme eğitimleri olarak algıladıkları söylenebilir. b) Görüşme yapılan 

ilkokul müdürlerinin tamamının acil durum yönetiminin “zarar azaltma/önleme”, “hazırlıklı 

olma”, “müdahale” ve “iyileştirme” aşamaları hakkında bilgi sahibi olmadıkları ileri 

sürülebilir. c) İlkokul müdürlerinin acil durum yönetimi planı, risk analizi ve eylem planları 

yapmadıkları görülmüştür. d) İlkokul müdürlerinin acil durumlara hazırlık amacıyla bir 

stratejilerinin olmadığı görülmüştür.  

Genel olarak ilkokul müdürlerinin acil durum yönetimi ve aşamaları hakkında bilgi 

sahibi olmadıkları anlaşılmıştır. Acil durum yönetimini daha çok deprem, sel ve yangın 

benzeri doğal afetler ile bu konuda eğitim, kurs ve seminer benzeri bilgilendirme çalışmaları 

ve üst makamlara bildirmek olarak algılamaktadırlar. İlkokul müdürlerinin acil durum 

yönetimi planları yapmadıkları anlaşılmıştır. Görüşme yapılan ilkokul müdürlerinin zarar 

azaltma/önleme aşamasına ilişkin bir risk analizi yapmadıkları, hazırlık aşamasına ilişkin 

olarak bir stratejilerinin olmadığı, müdahale aşamasına ilişkin bir eylem planlarının olmadığı 

ve iyileştirme aşaması hakkında gerekli bilgiye sahip olmadıkları görülmüştür. İlkokul 

müdürleri genel olarak acil durum yönetimi konusunda karşılaşılan sorunların başında 

eğitim ve bilinçlendirmenin olduğunu belirtmişlerdir. 
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OKUL MÜDÜRLERİNİN KULLANDIKLARI ÖRGÜTSEL GÜÇ TÜRLERİ 

 

THE POWER TYPES USED BY SCHOOL PRINCIPALS 

 

Lukman ZIBLIM1 

Abbas ERTÜRK2 

 

Güç, bireyler arasında bir etkileme aracıdır. Güç olgusunun ne olduğu ile ilgili alan 

yazında birçok tanım bulunmaktadır. Emerson’a (1962) göre güç, sosyal ilişkinden doğan 

bir olgudur. Sosyal etkileşim ile ortaya çıkar ve bu etkileşimin şekillendirilmesinde bir araç 

olarak kullanılır. Güç, sosyal aktörlerin amaçlarına ulaşabilmek için var olan dirençlerin 

üstesinden gelme kapasiteleridir (Astley ve Sachdeva 1984; Aydın ve Coşkun, 2007) göre. 

Bu bağlamda güç örgüt yönetimi sürecinde ele alındığında bireyler arasındaki etkileşimden 

doğan ve amaçlara erişmek için bu etkileşimde kullanılan bir araç olarak görülebilir. 

Örgütsel güç, bireyler için eylemi mümkün kılan bir enerjidir. Bu enerji insanlar arasındaki 

ilişkilerin düzenlenmesinde ve çıkarlar doğrultusunda kullanılabilen bir enerjidir. Bennis ve 

Nanus’a (1985) göre örgütsel güç, eylemi başlamayı, onu devam ettirmeyi ve beklentileri 

gerçekleştirmeyi mümkün kılan temel enerjidir.  

Örgütsel güç enerjisi örgütlerde farklı kaynaklardan gelir. Bu kaynaklar örgütteki güç 

türleri olarak adlandırılır (Ertürk, 2007). Güç türleri ile ilgili yapılan araştırmalarda bu 

kaynakların sınıflandırılması yapılmıştır. Örgütsel güç kaynağı, bir sosyal ortamında ya da 

örgütte gücün neye dayandığı ile ilgili olduğunu ya da ne tür bir güç olduğunu gösterir. 

French ve Raven (1959) tarafından yapılan araştırmada güç türleri beş farklı başlık altında 

gösterilmiştir. Bu türler yasal güç, karizmatik güç, uzmanlık gücü, zorlayıcı güç ve 

ödüllendirme gücü olarak sınıflandırılmaktadır. Bu araştırmanın amacı, okullarda görev 

yapan öğretmenlerin görüşlerine göre, okul müdürlerinin kullandıkları güç türleri farklı 

değişkenler açısından incelemektir. Bu amaca yönelik aşağıdaki sorulara cevaplar 

aranmıştır: (1) Okul müdürlerinin kullandıkları güç türleri nasıldır? (2) Kullanılan güç türü 

ile ilgili algılar öğretmenlerin demografik değişkenlerine göre farklılık göstermekte midir? 

Bu araştırma tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırma evrenini 2018 - 2019 

eğitim öğretim yılında Muğla ilinde bulunan toplam 625 okulda görev yapan toplam 10.181 

öğretmen oluşturmaktadır. Örnekleme gireceklerin belirlenmesinde basit seçkisiz örnekleme 

tekniği kullanılmıştır. Muğla Evrenini temsil eden örneklem sayısı, %95 güven düzeyi için, 

en az 384 olarak belirlenmiştir (Şahin,2014,127). 393 katılımcıya ulaşılmış, 384 katılımcının 

görüşleri değerlendirilmeye uygun bulunmuştur. Örnekleme dâhil olan öğretmenlerin %35’i 

erkek (n= 133) ve %65’i (n= 244) kadındır. %82’si branş öğretmeni ve %81’i lisans 

düzeyinde eğitime sahip olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin %22’si ilkokul, %35’i ortaokul 

ve %43’ü ortaöğretim kurumlarında görev yapmaktadır.  

Araştırmada kullanılan veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci 

bölümde katılımcıların demografik bilgileri istenmiştir (cinsiyet, yaş, kıdem, branş, okul 

türü, okul yerleşim yeri, eğitim düzeyi). İkinci bölümde koşar (2008) tarafından geliştirilen 

Güç Tipi Ölçeği kullanılacaktır. Ölçek dört boyuttan (33 madde) oluşmaktadır. Ölçekte yer 

alan boyutlar kişilik gücü (karizma ve uzmanlık) (15 madde), ödül Gücü (7 madde), yasal 

güç (7 madde) ve Zorlayıcı güç (4 madde) şeklinde sıralanmaktadır. Ölçek Likert tipi beşli 

derecelendirme şeklinde hazırlanmıştır. Her boyuttan elde edilen puanın yüksekliği 

öğretmenlerin o boyuta yönelik algılarının yükseldiğini göstermektedir. Ölçeğin boyutlarına 
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ilişkin Cronbach’s Alpha güvenirlik düzeyi .81- .98 arasında değişmektedir. Ölçeğin toplam 

açıkladığı varyans %71.46 dır. Muğla verilerinden elde edilen Cronbach’s Alpha güvenirlik 

düzeyi. 82- .98 arasındadır.  

Araştırmaya katılan öğretmenlerin algısına göre okul müdürlerinin kullandıkları güç 

türlerine ilişkin dağılım incelendiğinde ödül güç (x = 3,84) türünün en yüksek ortalamaya 

ve zorlayıcı güç (x = 1.87) türünün ise en düşük ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu 

bağlamda öğretmenlerin görüşüne göre okul müdürlerin daha çok ödül gücüne dayalı 

davranışlar sergilediği ifade edilebilir. Yapılan t-testi analizlerine göre öğretmenlerin 

görüşlerine göre okul müdürlerinin kullandıkları güç türleri öğretmenlerin cinsiyet, branş, 

eğitim düzeyi ve görev yaptıkları okul türü değişkenlerine göre anlamlı farklılık 

göstermediği saptanmıştır. Ancak öğretmen kariyeri, okul konumu ve kıdem değişkenine 

göre anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır. 

 

Anahtar sözcükler/Keywords: Okul müdürleri, güç türleri 

 

 

Kaynakça/References 

 
Astley, W. G., & Sachdeva, P. S. (1984). Structural sources of intraorganizational power: A 

theoretical synthesis. The Academy of Management Review, 9(1), 104-113. 

Aydın, Ş. ve Coşkun, R. (2007). Örgütsel güce ilişkin eleştirel bir çözümleme.  Akademik 

İncelemeler, 2(2), 98-128. 

Bennis, W., & Nanus, B. (1985). Leaders: The strategies for taking charge. New York: Harper & 

Row. 

Emerson, R. (1962). Power dependence relations. American Sociological Review, 27(1), 31-41.  

Ertürk, A. (2007). Güç ve güç türleri. Çağdaş Eğitim Dergisi, 32(343),40-47. 

French, J. R. P., Jr., & Raven, B. (1959). The bases of social power. In D. Cartwright (Ed.), Studies 

in social power (pp. 150-167). Oxford, England: Univer. Michigan. 

Şahin, B. (2011). Metodoloji. Tanrıöğen, A. (Ed.), Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı 

Yayınları. 

250



DEVLET VE ÖZEL OKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETİM ANLAYIŞLARININ 

POZİTİVİST VE YORUMSAMACI KURAMLAR BAKIMINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

EVALUATION OF GOVERNMENT AND PRIVATE SCHOOL MANAGERS 

'MANAGEMENT APPROACHES FROM THE POSITIVE AND INTERPRETING 

THEORIES 

 

Vural HOŞGÖRÜR 

Burak YABA 

 
Yönetim alanı bilimsel kimliğini geçtiğimiz yüzyılda kazanmıştır. Eğitim yönetimi 

alanının ise yönetimin bir alt dalı olarak bilimselleşmesi çok daha yakın bir tarihte olmuştur. Her 

iki alanın kuramsal temelleri gelişimi süresince kabul gören paradigmalar tarafından büyük 

ölçüde etkilenmiş ve onların dönüşüm süreçleri doğrultusunda değişmiş, yapılan bilimsel 

çalışmalardan doğan kuramlar geçmişte ve de günümüzde yöneticilere yol gösterici olmuşlardır.  

Eğitim Yönetimi alanının Batı’da ve Türkiye’de bilim alanı olarak kurumsallaşmasının 1960’lı 

yıllarda başladığı söylenebilir.  

Nitel bir çalışma olarak desenlenen bu araştırmanın amacı özel ve devlet okulu 

müdürlerinin okul yönetimi anlayışlarının pozitivist ve yorumsamacı kuramlar (paradigmalar) 

bakımından incelenmesi, elde edilen bulguların analiz edilip değerlendirilmesi ve buna göre 

öneriler üretilmesidir. Türkiye de bu konu ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde sınırlı 

sayıda çalışma olduğu ve bu çalışmaların genelde okul yöneticilerinin yönetimsel davranışlarının 

değerlendirildiği çalışmalar olduğu görülmüştür. Yapılan bu çalışma konusu ile ilgili olarak 

verilere dayalı bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Özel okulların giderek yaygınlaştığı eğitim 

sistemimizde özel ve devlet okullarının nitelikleri daha çok sorgulanır, eğitimde fırsat ve olanak 

eşitliği konusu daha çok irdelenir olmuştur. Özel okulların ve devlet okullarının yönetim 

anlayışları ve uygulamalarının derinlemesine ele alınması gerekliliği vardır. Böyle bir 

çalışmanın özel ve devlet okullarının yönetim anlayışları ve işleyişleri bakımından daha çok 

anlaşılmasına yardımcı olacağı ve alanda çalışan akademisyenlere ışık tutarak alan yazına katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir.  

Çalışmaya ait veriler 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Muğla ili Menteşe ilçesinde 

Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı devlet ve özel okullarında araştırmacılar tarafından geliştirilen 

yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılarak okul müdürleri ile yapılan yüz yüze 

görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. Araştırma sonucunda okul müdürlerinin yönetim 

kuramlarına ilişkin yeterli bilgiye sahip olmadıkları ancak, okul müdürlerinden alınan yanıtların 

değerlendirilmesinde okul müdürlerinin pozitivist yönetim kuramlarına daha yakın olduklarına 

ilişkin bulgulara bulaşılmıştır. Okul müdürleri işin durumuna göre yorumsamacı kuram 

uygulamalarına da yönetimde yer vermektedirler. Okul müdürlüğünün öğretmenliğe ek bir görev 

olmaktan çıkartılıp, bir uzmanlık alanına dönüştürülmesinin, Okul müdürlerinin eğitim yönetimi 

alanında lisansüstü eğitim yapmaları özendirilmelerinin ve Okul müdürlerinin okulu yönetme ve 

okulla ilgili kararlar alma konusunda daha özerk hale getirilmelerinin okulların daha rasyonel 

yönetilmesine katkı sağlayacağı söylenebilir.  
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OKUL MÜDÜRLERİNİN KULLANDIKLARI GÜÇ TÜRLERİ İLE 

ÖĞRETMENLERİN ÖZERKLİK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN POWER TYPES USED BY SCHOOL 

PRINCIPALS AND TEACHERS' AUTONOMY BEHAVIOURS 

 

Efraim KESKİN 

Yahya ALTINKURT 

 

Eğitim sisteminin kalbi olan eğitim örgütleri toplumların geleceğinin 

şekillenmesinde ve kalkınmasında önemli bir yere sahiptir. Eğitim örgütlerinin etkili ve 

verimli olabilmesinde okul müdürleri ve öğretmenler rol oynamaktadır. Okul yönetiminin 

görevi, okul üyelerini etkileyerek, okulun amaçlarına ulaşmasını ve etkililiğini sağlamaktır. 

Yöneticilerin bu görevlerini yerine getirirken sahip olduğu tek kaynak ise güçtür. Okul 

müdürleri sahip olduğu güç türlerini etkili kullanarak okulların başarısında önemli rol 

oynayan öğretmenleri, örgütün amaçları çerçevesinde yönlendirmesinin ve onların 

özerkliklerini desteklemesinin genel anlamda eğitimin niteliğine olumlu katkı yapacağı 

düşünülmektedir. Bu bağlamda öğretmenlerin sahip olduğu özerkliğin ve özerkliği etkileyen 

etmenlerin belirlenmesi son derece önemlidir. Öğretmen özerkliğini etkileyen etmenlerden 

birisi de okul müdürlerinin kullandıkları güç türleridir. Öğretmen özerkliği, öğretmenlerin 

öğrencilerle ve öğretim ile ilgili konularda seçim yapabilme özgürlüğü olarak tanımlanmıştır 

(Pearson ve Moomaw, 2005). Öğretmen özerkliği; nitelikli bir eğitimin yapılabilmesini, 

öğretmenlerin mesleğe karşı tutumlarını ve öğrenci başarısını etkileyebilecek bir kavram 

olmasına rağmen Türkiye’de bu konuyla ilgili çok az araştırma bulunmaktadır. Ayrıca 

Türkiye’de yapılan yasal düzenlemelerde öğretmen özerkliği konusuna yer verilmemiştir.  

Bu araştırmada, okul müdürlerinin kullandıkları güç türleri ile öğretmenlerin özerklik 

davranışları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini, 2019-

2020 eğitim öğretim yılında İzmir il merkezinde bulunan devlet ve özel ilkokul, ortaokul ve 

liselerde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırma tarama modelinde 

desenlenmiştir. Araştırmanın örneklemini 419 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmada veri 

toplama aracı olarak Altınkurt ve Yılmaz (2013) tarafından geliştirilen Okullarda Örgütsel 

Güç Ölçeği ve Çolak ve Altınkurt (2017) tarafından geliştirilen Öğretmen Özerkliği Ölçeği 

kullanılmıştır. Öğretmenlerin okul müdürlerinin kullandıkları güç türleri ve öğretmen 

özerkliğine ilişkin görüşlerinin çözümlenmesinde aritmetik ortalama ve standart sapma 

kullanılmıştır. Okul müdürlerinin kullandıkları güç türleri ve öğretmen özerkliğine ilişkin 

görüşlerin cinsiyet ve okul türüne (devlet ve özel) göre farklılaşıp farklılaşmadığının 

belirlenmesi için t-testi; okul kademesi, branş ve kıdeme göre farklılaşıp farklılaşmadığının 

belirlenmesi için de tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Tek yönlü varyans 

analizi sonuçlarına göre ortaya çıkan farklılığın kaynağının belirlenmesinde çoklu 

karşılaştırma testlerinden Sidak testi kullanılmıştır. Gruplar arasında farklılığın etki 

büyüklüğünün belirlenmesinde η2 (eta-kare) istatistiği kullanılmıştır. Okul müdürlerinin 

kullandıkları güç türlerinin öğretmenlerin özerklik davranışlarını anlamlı bir şekilde 

yordayıp yordamadığını belirlemek için çoklu regresyon analizi kullanılmıştır.  

Araştırmaya katılan öğretmenlere göre okul müdürleri en çok yasal güç, sonra 

sırasıyla uzmanlık gücü, ödül gücü, karizma gücü ve zorlayıcı gücü kullanmaktadırlar. Okul 
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müdürlerinin kullandıkları güç türleri cinsiyet, okul kademesi ve branş değişkenlerine göre 

anlamlı düzeyde farklılaşmakta; okul türü ve kıdem değişkenlerine göre 

farklılaşmamaktadır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin genel özerklik 

davranışları yüksek düzeydedir. Öğretmenler, özerklik boyutları arasında en çok öğretme 

sürecinde özerklik davranışları sergilemektedir. Bu boyutu sırası ile öğretim programı 

özerkliği, mesleki iletişim özerkliği ve mesleki gelişim özerkliği izlemektedir. 

Öğretmenlerin özerklik davranışları; okul türü ve branş değişkenlerine göre anlamlı düzeyde 

farklılışmakta, cinsiyet ve okul kademesi değişkenlerine göre farklılaşmamaktadır. Okul 

müdürlerinin kullandıkları güç türleri öğretmenlerin genel özerklik davranışlarının %18’ini 

açıklamaktadır. Öğretmenlerin genel özerklik davranışları ile ödül gücü, karizma gücü ve 

uzmanlık gücü arasında pozitif ve orta düzeyde; yasal güç arasında pozitif ve düşük düzeyde; 

zorlayıcı güç arasında negatif ve düşük düzeyde ilişki vardır. Ödül gücü öğretmenlerin genel 

özerklik davranışlarının anlamlı yordayıcısıdır.  
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WEB SİTESİ TASARIMINDA KURUMSAL KİMLİK ETKİSİ 

 

CORPORATE IDENTITY EFFECT IN WEB SITE DESIGN 

 

Tuğçe BULUT1 

 

Kurumların, güvenilir ve uzun ömürlü olmaları onların sağlam bir kurumsal kimliğe 

sahip olmalarıyla ilgilidir. Kurumlar da bunun önemini anlayarak kimliklerini ya da 

imajlarını sağlamlaştırma yönünde olumlu çalışmalar yapmaya başlamışlardır. Kurumsal 

kimlik, uzun bir zaman alan, kurumun oluşmasından ve kendini göstermesine, sağlamlaşıp 

kalıcı olabilmesine kadar uzanan ve teknolojinin yeniliklerine uyum sağlayan bir süreçtir. 

Kurumlarda oluşumlarında büyür ve olgunlaşır. Kurumsal kimliğin yaratılmasıyla birlikte, 

kuruluşlar piyasada bulunan birçok tanınmayan kuruma göre daha kolay algılanmakta ve 

kendi kalıcılıklarını bu şekilde sağlamaktadırlar. Kullanıcılarla kurum arasında bir köprü 

görevi gören kurum web siteleri de bu noktada devreye girmektedirler. Kullanıcılar, 

kurumlar hakkında bilgi, haber ve yorumları kurum web siteleri sayesinde takip etmekte, 

ürün ve hizmetlerinden haberdar olmaktadırlar.  

Gelişen teknoloji sayesinde kurumsal kimlik ve kurum web sitelerinin birleşimiyle 

ortaya çıkan kurumsal imaj, kurumun akılda kalıcılığını sağlamakta, bu da kurumların 

yararına olmaktadır. Amaç, hem kullanıcılara, hem de hedef kitleye ulaşmak, ulaşırken de 

kurum imajını güçlendirmektir. Kuruma ait renkler ve kurumu simgeleyen görsellerin de 

etkili bir biçimde kullanılmasıyla kurumsal kimlik kalıcı olacak ve kurum imajı 

güçlenecektir. Kurumsal kimliğini zedelemeyecek şekilde tasarlanan ve kullanıcılar 

tarafından da beğenilen kurum web siteleri sayesinde, günümüz koşullarının gerektirdiği 

biçimde kurum ve kullanıcılar arasında hızlı bir iletişim mümkün olabilmektedir. Kurumları 

tüm yönleri ile tanıtan kurum web siteleri hedef kitleye ya da kullanıcılara da aydınlatıcı 

bilgiler vermektedir. Bu nedenle kurum web sitelerinin kurum imajı açısından önemi gün 

geçtikçe artmaktadır.  

Bugün birçok gelir amaçlı şirket, gelir amacı olmayan organizasyonlar, devlet 

kurumları, askeri kurumlar, hastaneler, üniversiteler ve kişiler web sitelerine sahiptirler.  

Web ortamına bir sayfa sunmadan önce şirketler ve ya kurumlar kullanıcıların talepleri ve 

beklentilerini karşılamak ve sitenin nasıl tasarlanacağı, bilginin nasıl ve ne şekilde 

sunulacağına karar vermek için bu işe daha fazla önem vermektedirler.  

Bu bildiri, Kurumları tüm yönleri ile tanıtan kurum web siteleri hedef kitleye ya da 

kullanıcılara da aydınlatıcı bilgiler vermektedir. Kurumsal kimlikte web sitesi tasarımının 

önemi ve rekabet içerisindeki şirketlerin nasıl kullandığı üzerine; incelenen örnek şirketlerin 

karşılaştırılması ile yapılmış bir çalışmadır. 
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TASARIM VE KÜLTÜR İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA FİLM TASARIMININ ÖNEMİ 

 

THE IMPORTANCE OF FILM DESIGN IN THE CONTEXT OF THE 

RELATIONSHIP BETWEEN DESIGN AND CULTURE 

 

Emin SANSARCI 

 
Bir görüntünün bin sözcükle eş değer anlatıma sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda 

anlatımdaki gücü itibari ile görselin önemi net bir biçimde görülmektedir. İlk olarak resim ile 

başlayan, sonrasında fotoğraf ve illüstrasyon gibi alanlarla devam eden sanatsal üretimlerin dışında 

bu etkili anlatımı hareketin ve sesin gücünü de taşıyarak daha da güçlü bir şekilde izleyiciye aktaran 

yapımlar filmlerdir. Sanatın, kültürün önemli bir bileşeni olması, sanat çatısı altında yer alan film 

tasarımı alanını da kültürün önemli bir bileşeni ve yönlendiricisi kılmaktadır. Bu bağlamda film 

tasarımının tasarım kültürü ile ilişkisi son derece büyük önem taşımaktadır.  

Bu çalışmanın amacı; film tasarımının kültür üzerindeki etkilerini ve kültür – tasarım ilişkisi 

bağlamında filmlerin önemini incelemektir. Filmlerin barındırdığı görsel, yazınsal ve işitsel 

imgelerin yaratıldığı toplumun kültürünü tanıtma ve yayma konularında ne denli etkili olduğunun ve 

her kültürün, filmleri okuma biçiminin farklı olduğunun görülmesi bu alanda daha bilinçli okumalar 

ve üretimler yapılmasına katkı sağlayacaktır. Çalışmanın kapsamı kültür, film, tasarım, film tasarımı 

ve yönetmen üslubunun bir filmin başarısında ne denli etkili olduğunun görülebilmesi için Amerikalı 

başarılı yönetmen Alfred Hitchcock ile üslubu hakkında yazılmış kitaplardan oluşmaktadır. 

Çalışmanın sınırlılıkları kapsamında Alfred Hitchcock’un seçilen bazı filmleri arasındaki benzer 

teknik ve düşünsel içeriklerin yer aldığı filmlerden örnekler verilecek, bu filmlerin Amerikan 

toplumunun kültürünü ne şekilde ve hangi imgelerle yansıttığı belirtilecektir.  

Kültür üzerinde yapılan araştırmaların ardından günümüzde topluma hâkim olan kitle 

kültürü ve bu kültürün özellikleri belirtilerek, film tasarımları ile günümüz kültürünün sistem 

tarafından ne şekilde yönlendirildiği belirtilecek ve tasarım ile film tasarımı alanları özelliklerinin 

farklılıkları nedeniyle ayrı başlıklar altında incelenecektir. Sonuç kısmında iki farklı yaklaşım ile 

araştırılmış olan film tasarımı ve tasarım kültürü ilişkisi ifade edilecektir. 

Günümüzde topluma hâkim olan kültür kitle kültürüdür. Kültür adı altında topluma sunulan 

bu anlayış; ihtiyaç dışı tüketim ve eğlence odaklıdır. Toplumun yerel kültürden uzaklaşması ve 

bireylerin tek tip davranış ile düşünce biçiminden oluşan kitlelere dönüşmesi amacıyla; sistem 

tarafından yaratılan medya yapımlarının küresel ölçekte dağıtımı yapılmaktadır. Filmlerin kültür 

aktarımı üzerinde etkili birer araç olmaları yalnızca barındırdıkları imgelerin gücünden değil aynı 

zamanda bu sektörün küresel ölçekteki popülerliğinden de ileri gelmektedir. Her kültürün filmlerin 

alt metnini okuma ve yorumlama biçimi farklıdır. Bu açıdan bir filmin doğru yorumlanabilmesi için 

yaratıldığı toplum, bu toplumun özellikleri ve yaratıcısı hakkında bilgi birikimine sahip olmak 

gerekmektedir. Sistemin küresel ölçekte dayatmış olduğu kitle kültürünün içi boşaltılmış olan 

anlayışı toplum tarafından içselleştirildikçe, kitlelere dönüşmüş olan bireyler izlediklerini 

sorgulamayarak, yitirmiş oldukları yerel kültürlerinin eksikliğini, kendilerine bu yapımlarla sunulan, 

küresel ölçekte içselleştirilmesi hedeflenen anlayış ile tamamladıklarını düşüneceklerdir. Böylelikle 

bir toplumun kültürünün film tasarımları aracılığıyla doğru okunması için gerekli olan bilgi birikimi 

olmasa da sistemin hedeflediği aynılık gerçekleşmiş olacaktır. Tüm sanatsal ürünlerin olduğu gibi 

film tasarımının da kültürü yönlendirici etkileri göz ardı edilemeyecek boyuttadır. 
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EDİTÖRYAL İLLÜSTRASYON ÇALIŞMALARINDA İMGESEL TASARIM 

BECERİSİNİN ÖNEMİ 

 

THE IMPORTANCE OF IMAGINATIVE DESIGN SKILLS ON THE EDITORIAL 

ILLUSTRATION WORKS 

 

Açelya Betül GÖNÜLLÜ 

 

İllüstrasyon sanatı; botanik, medikal, moda gibi çeşitli alanlarda uzmanlık gerektiren 

geniş bir çalışma alanına sahiptir. Literatürde editöryal illüstrasyon terimi ile yer alan basın 

yayın resimlemesi; dergi, gazete, kitap gibi basılı ve günümüzde dijital mecrada yer alan 

resimlemelerdir. Editöryal illüstrasyonda esas olan bir metnin varlığıdır. Bu metin; haber, 

masal, roman, reklam, vb. gibi türlerden herhangi biri olmakla birlikte her zaman bir hedef 

kitlesi vardır. Metnin resimleme yöntemi ise genellikle iki tür üzerine kuruludur; birincisi 

modelden çizim, ikincisi ise imgesel tasarım. 

İmgesel tasarım, etimolojik olarak im/işaret sözcük kökeninden gelmektedir. İmge 

ise zihindeki gerçeğin suretidir. Gözler aracılığı ile değil, zihin yoluyla görmektir. İmgesel 

tasarım resim sanatında bir yöntemdir. Zihinsel bir süreçtir. Ressamın bir nesneye, modele, 

figüre bakmaksızın zihnindeki imgeyi referans alarak çizmesidir. İmgesel tasarım; realistik, 

fantastik, karikatürize, vb. gibi çeşitli tarzlarda yapılandırılabilir. İmgesel tasarım, nesneler 

ve figürler gibi resimsel her türlü ögelerin zihinden/hayali çizimini kapsadığı gibi, bir 

kompozisyonun tasarımını da kapsayabilmektedir. Bu durumda kompozisyon, yaratıcılık 

içeren imgesel bir tasarım ürünü iken kompozisyonu oluşturan ögeler modelden 

yararlanılarak çizilmiş çalışmalar olabilmektedir. İmgesel tasarım becerisine sahip olmak, 

görsel hafızanın gelişmiş olması ile yakından ilintilidir. Bunun yanında, Genç’in (2017) 

üstün yetenekli öğrencilerle yaptığı araştırmasında; yüksek zihinsel yeteneklilerin imgesel 

tasarımlarında yaratıcılık unsurunu, görsel sanatlarda yetenekli öğrencilere göre daha yüksek 

düzeyde yansıttığı görülmektedir. 

Bu çalışmanın amacı; illüstrasyon sanatının bir alanı olan editöryal illüstrasyon 

üretiminde, imgesel tasarımın bir yöntem olarak önemine işaret etmek olduğu kadar, 

yaratıcılık değeri yüksek eserler üretmek açısından da imgesel tasarım becerisinin bir 

illüstratör için gerekli bir vasıf olduğunu vurgulamaktır. Çalışma, çeşitli kitap 

illüstrasyonları ile geleneksel resim yapan ressamların resim ve illüstrasyon çalışmalarını 

kapsamaktadır. Çalışmada; kimi ressamların illüstrasyon çalışmalarında realistik bir çizim 

tarzı kullandıkları zaman -özellikle figür çizimlerinde- modelden yaptıkları resimleri kadar 

başarılı olamadıkları, fakat yine de metni yansıtacak doğru kompozisyonu oluşturdukları; 

anatomi bilgisinin, zihinsel düzlemden somut düzleme aktarılırken bozuluma uğradığı; bu 

değerlendirmelerin söz konusu ressamların çoğunlukla figür illüstrasyonları için 

doğrulanabileceği; tarz olarak ise fantastik ve karikatürize çizimlerin imgesel varsayılarak 

değerlendirilebileceği; sadece nesne ve figürlerin yapısal formlarının imgesel tasarım değil, 

kompozisyon fikrinin de imgesel tasarım olabileceği; yaratıcılık unsurunun ise soyut 

düşünme yeteneği doğrultusunda değişkenlik gösterdiği bulgusuna varılmıştır.  

Sonuç olarak; illüstratör, metni görsel bir dille yansıtan bir çevirmen gibidir. Fakat 

bu çeviri, aslının yansıması olduğu gibi aslından fazlasıdır da. Bu sanatta ustalık; sadece bir 

çevirmen değil, bir yorumcu da olduğunun bilinci ile tasarlamaktır. İllüstratörün çevirmen 

niteliği, anlamsal düzeyde bir kaymaya neden olmamak için gereklidir. Yorumlama niteliği 
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ise metni zenginleştiren ve kalitesini arttıran esas yaratıcılık nüvesini taşımakla birlikte, 

imgesel tasarım yapma becerisi ile eş değerdir. Bu nedenle bu beceri, bir illüstratörün sahip 

olması gereken en önemli niteliklerden biridir. Resim sanatı ile illüstrasyon sanatı icrasında 

bu vasfın ayırıcı bir unsur olabildiği ve bu nedenle resim sanatında başarılı olan bir ressamın, 

bir illüstratör olarak başarılı olmasının her zaman mümkün olamadığı gözlemlenmiştir. 
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MODERN AFİŞ TASARIMINDA JAPONİZM ETKİSİ 

 

THE EFFECT OF JAPANISM IN MODERN POSTER DESIGN 

 

Ezgi YILMAZ1 

Esra ATACAN2 

 

Konfüçyanizm, Taoizm ve Budizm etkisindeki Japon sanatının, baskı resim sanatının 

gelişmesindeki rolü oldukça büyüktür. Yönetim biçimi ve kültür etkisiyle kopya resimler 

ortaya çıkmaktadır. Böylelikle Katsushika Hokusai’nin Kanagawa Yakınlarında Büyük 

Dalga eserinden anlaşılacağı üzere; eser tekrarı, usta-çırak ilişkisi ve geleneğin devamı 

sağlanmaktadır.  Bu kopyalanmış eserleri grafik sanatlar bağlamında baskı ile 

ilişkilendirmek mümkündür. 

İngiliz sanatçı Whistler’ın Uzakdoğu motifleri ile tanışması, Japonyada’dan ticaret 

yoluyla gelen çay paketleri ile gerçekleşmiştir. Bu motifler, egzotik sanata ilgi duyan 

Avrupalı sanatçıların dikkatini çekmiştir. Bu bağlamda 19. yüzyılın ikinci yarısında ticaret 

amacıyla ambalaj olarak kullanılan ahşap baskıların batıya gitmesi üzerine batılı sanatçılar 

Japon sanatını görüp ilgi duymaya başlamıştır. Bununla birlikte Avrupa modern sanat 

anlayışına yeni bir bakış açısı getirmiş, sanatçılar yeni sanat arayışları içerisine girmiş ve 

Japonizm sanat akımı olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. Çağ dönümünde modernizmi 

hazırlayan sanat hareketleri içerisinde Kübizm, Empresyonizm, Dışavurumculuk, Art 

Nouveau, Art Deco, Bauhause gibi sanat akımları çağdaş afiş dilini geliştirirken 

tasarımlarında Japonizm de ön plana çıkmaktadır. Düzenlenen Paris Evrensel Sergisi’nde de 

Japon kültürü oldukça dikkat çekmektedir. Serginin afişinde, batılı kadınların üzerinde 

Japon giysileri bulunması buna örnek teşkil etmektedir. 

Japonizm ile ortaya çıkan bu kültüre ait motifler afiş tasarımlarında yerini almaya 

başlamıştır. Çalışmanın temasını Japonizm ve modern afişlerin üzerindeki Japonist etkiler 

oluşturmaktadır. Bununla birlikte örneklem olarak seçilen sanatçılar; Henri De Toulous-

Lautrec, Eugene Grasset ve Jules Cheret olarak sıralanabilmektedir. Bu sanatçı ve eser 

seçiminde sanat tarihinde yer edinmeleri göz önünde bulundurulmuştur. Çalışmada, konu 

üzerinde yeterli bilimsel araştırma bulunmaması göz önünde bulundurularak grafik tasarım 

ve sanat tarihi disiplinlerinin ortak konusunu birleştirmek amaçlanmaktadır. Modern ve 

çağdaş afişler ile konu sınırlandırması yapılmış olup derlenmiş bir kaynak oluşturulmuştur. 

Modern sanatta teknolojinin, ekonominin, siyasi ve sosyal olayların etkisi 

yadsınamaz. Değişmekte ve evrilmekte olan sanattan afişlerde etkilenmiştir. Elde edilen 

bulgular içerisinde, egzotik sanata duyulan merakın afiş sanatındaki etkisine yer verilmiştir. 

Japon sanatında kullanılmış olan diyagonal kompozisyon, yelpazeler, asma rulo, serme rulo, 

panel resimler ve paravanaların niteliklerinin modern afişlere yansıdığı söylemek 

mümkündür. 
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GRAFİK TASARIM DERSLERİNDE İLLÜSTRASYON UYGULAMALARINA 

DAİR BİR EYLEM ARAŞTIRMASI* 

 

AN ACTION RESEARCH ON ILLUSTRATION PRACTICES WITHIN GRAPHIC 

DESIGN COURSES 

 

Kahraman KILIÇ 

İ. Halil TÜRKER 

 

Günümüz dünyasında önemli bir ihtiyaç durumuna gelmiş olan illüstrasyon, çok 

geniş kitlelere hitap eden bir materyal dünyasının görsel yüzü olmuştur. İllüstrasyon 

sanatının bir grafik dili olarak evrensel bir iletişim aracına dönüştüğü günümüzde, 

geleneksel yöntemlerin yanı sıra bilgisayar teknolojilerinin de bu alandaki etkinliği çok ciddi 

bir biçimde artmıştır. Devamlı olarak kendini yenileyen ve gelişen teknoloji, grafik tasarım 

kapsamındaki ders içeriklerinin de sürekli olarak güncellenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu 

nedenle grafik tasarımın içeriklerden biri olan resimleme konusunun kapsamı iyi 

belirlenmeli, tüm dünyada kabul gören bilgisayar programları desteğinde resimleme 

çalışmalarının uygulama aşamaları öğrencilere daha kapsamlı öğretilmelidir. Bu çalışmanın 

amacı, Türkiye’deki üniversitelerin, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi 

Bölümlerinde okutulan Seçmeli Grafik Tasarım Atölye Dersleri kapsamında değinilen 

illüstrasyon konusunu, Resim Ana Sanat Dalında eğitim alan öğrencilerin daha iyi 

kavramalarını sağlamak, bilgisayar desteği ile bu konuda daha verimli çalışmalar 

yapmalarına imkan verecek yapı taşlarını ortaya koymak, alana dair eksiklikleri belirlemek 

ve sayısal ortamda resimleme konusunda karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri getirmektir.  

Araştırma, eylem araştırması olarak tasarlanmıştır. Araştırma kapsamında hem nitel 

hem de nicel veriler toplanmış ve derlenerek analiz edilmiştir. Veri çeşitliliğinin 

sağlanabilmesi adına kişisel bilgi formu, özgeçmiş, dereceli puanlama anahtarı, gözlem, 

görüşme, araştırmacı ve öğrenci günlükleri ve video kayıt ile fotoğraf çekimleri 

kullanılmıştır. Veri toplama çeşitliliği, araştırmacının bizzat katılımını sağlaması ve problem 

durumuna uygunluğu gibi faktörler, çalışmada eylem araştırması yönteminin tercih 

edilmesini ön plana çıkartan nedenler olarak sıralanabilir. Araştırma kapsamında, Muğla 

Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş 

Eğitimi Programında öğrenim gören 10 öğrenci seçilmiş ve öğrencilere 10 hafta boyunca 

Seçmeli Grafik Tasarım Dersi kapsamında sayısal ortamda resimleme uygulamaları 

yaptırılmıştır. Öğrencilere tasarım programı ve illüstrasyon konusu hakkında gerekli bilgiler 

verildikten sonra, illüstrasyon uygulamalarını gerçekleştirecekleri birer masal belirlemeleri 

istenmiştir. Süreç boyunca teorik bilgi vermeye devam edilmiş ve Photoshop programı 

anlatılmıştır. Araştırmada öğrenciler tarafından oluşturulmuş çalışmalar, illüstrasyon 

becerilerinin gelişim düzeyleri açısından değerlendirilmiştir. 

Eylem Araştırması kapsamında gerçekleştirilen uygulamaların ilk bulgularında, 

öğrencilerin seçmeli grafik tasarım dersine gelene değin, grafik tasarım, illüstrasyon ve 

sayısal ortam tasarım programları ile pek buluşamadıkları ve konular hakkında çok fikir 

sahibi olamadıkları dikkat çekmiştir. Ayrıca ilgili programda yürütülen derslerde grafik 

tasarım ve illüstrasyon kavramları ile sayısal ortamda illüstrasyona çok az hatta neredeyse 
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hiç yer verilmediği görülmüştür. Ancak çalışma ilerledikçe, öğrencilerin araştırma 

kapsamında beklenen kazanımlar yönünde gelişme göstermeye başladıkları haftalık dereceli 

puanlama anahtarlarında analiz edilen puanlamalar ve haftalık çalışmaların görsel 

karşılaştırmaları sonucu fark edilmiştir. Öğretilen konular ve ders içeriği ile ilgili anlatımlar, 

gösterilen örnekler ve yapılan uygulamalar, çalışma grubunda bulunan öğrencilerin 

illüstrasyon konusunda sayısal ortam becerilerini geliştirdikleri ve buna bağlı olarak doğru 

orantılı bir biçimde etkin bilgisayar kullanımına yönelik becerilerinin de geliştiği 

görülmüştür.  
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BİLİMİN DÜŞÜNSEL DİLİ FELSEFE ÜZERİNE BİRKAÇ MÜLAHAZA: NEDEN 

FELSEFE? HANGİ FELSEFE? 

 

A FEW CONSIDERATIONS ON PHILOSOPHY, INTELLEKTUAL LANGUAGE 

OF SCIENCE: WHY PHILOSOPHY? WHICH PHILOSOPHY? 

 

Yalçın ÇETİN 

 
 Bu bildiride, bilimin düşünsel dili bağlamında ele aldığımız felsefenin gerekliliği ve bu 

felsefenin hangi felsefe olduğu/olabileceği sorunsalı üzerinde durulacaktır. Felsefenin ne olduğu 

sorusu kadar, ondan ne anlaşıldığı ya da ne anlaşılması gerektiği konusu da felsefe tarihi boyunca 

değer görmüştür. Tarih boyunca büyük düşünsel devinimlere, bilimsel devrimlere, kırılmalara ve 

paradigma değişikliklerine sahne olan bilim ve bilim tarihi, altında yatmakta olan büyük felsefelere 

dayanmaktadır. Bu anlamda felsefe adeta bilimin düşünsel dilidir. Bu dili çözümlemek, anlamak, 

hermetik bir elekten geçirmek, geleceğin bilimini ve düşünce dünyasını inşa etmekte geçilecek 

basamaklardan önemlisini oluşturmaktadır. 

 “Neden felsefe? sorusu felsefenin gerekliliğini bir sorunsal haline getirmektedir. Felsefe 

kendini buyurucu bir dille var etmemiştir. Bizler var olma, düşünebilme, bir şeyler yapabilme, 

araştırma ve merakımız sonrasında felsefeyle temas etmiş ve ondan bize hemen yol göstermesini 

beklemişizdir. Oysa felsefenin tarihsel sürecinde öyle hemen çözümler getiren bir kılavuzluk yoktur. 

İşte bu durum bizi felsefenin gayeselliğinin tartışılmasına götürmektedir. Bu sorun kadar ele alınması 

gereken diğer konu, felsefenin gerekliliği sonrası bunun hangi felsefe olduğudur. Herkes bir 

felsefeden bahsediyor. Veyahut felsefeyi tarihsel olarak parçalara, dönemlere ayırıyor. Onu, farklı 

kültür, bilim ve düşünce anlayışlarına sahip filozofların görüşleri çerçevesinde değerlendiriyor. Yani 

“Hangi felsefe?” sorusu aslında “Felsefe nedir? sorusuyla koşutluk içeriyor. İşte bu çalışma felsefeye 

o gözle bakmayarak onu bütüncül bir çeperle ele alma denemesidir.  

 Felsefe tüm disiplinler için düşünsel bir dil sunmaktadır. Felsefenin kendine has bir alfabesi 

yoktur. Her dilde felsefe yapılabilir. Felsefeden ne anlaşılacağı konusu binlerce yıllık felsefe 

tarihinde genişçe yer bulmuştur. Ancak toplumlara yol gösterecek, güdümlü bir felsefenin olup 

olmayacağı hususu, içerisinde çelişkiler barındırmaktadır. Felsefe, zorlayıcı değildir. Ancak yerine 

göre gerçeğe hazırlayıcıdır.  Felsefe, herkese göre doğrular barındıran gel geç bir düşünce disiplini 

de değildir. Felsefe, her şeye muhalefet eden, eleştiren, sadece kendi doğrularına kulak kabartan bir 

yapıda da değildir. Bu çalışma felsefeyi bir yerlere konumlandırma denemesinden ziyade felsefeyi 

fildişi kulesiz değerli bir konumsuzluğa yerleştirme denemesidir. Aynı zamanda felsefeyi düşünsel 

bir dil gibi görerek onu neden, niçin, hangi gibi sınırlayıcı sıfatların ötesine taşıma refleksini de 

içerisinde taşımaktadır. 

 Bildirinin amacı, felsefeye bakışımızın klasik felsefe metinleri bağlamında tartışılmasıdır. 

Yöntem olarak metinsel analiz yolu izlenecektir. Hedeflenen sonuç ise bilimin alt yapısını oluşturan 

düşünceye felsefenin vermiş olduğu katkıyı ortaya koyarak felsefenin sadece bir alana, düşünceye 

sığdırılamayacak kadar geniş bir karaktere sahip olduğunu göstermektir. Bu gösterim de aynı 

zamanda bilimin dili ile felsefenin dili arasında farklı karşılaştırmalar yapılarak her iki alanın 

birbirini kapsadığı ve birbirinden ayrıldığı yönler ifade edilecektir. Bu yönler üzerinden felsefenin 

bilim ve insanlık için ne ifade ettiği konusu tartışılacaktır. 
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DİYALOGLARDA YER ALAN SOKRATES’İN TABLOLAR ÜZERİNDEN 

FELSEFİ ÇÖZÜMLEMESİ 

 

PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF SOCRATES IN THE DIALOGUES THROUGH 

PAINTINGS 

 

Furkan YANMAZ1 

İbrahim POLAT2 

 
 Gizem, sanat alanında imgelem yoluyla kendisini açımlar. Felsefe tarihinin en büyük 

düşünürlerinden birisi olan Sokrates’in felsefe tarihindeki gizemi ve net şekilde bilinemezliği 

üzerinden oluşan gizem, ressamların düşüncelerini kalem yerine fırçaya dökmeleri ile açımlanmıştır. 

Sokrates, felsefenin konusunu insan olarak belirleyerek, ahlak ve erdem üzerindeki düşünceleri ile 

dönemi içerisinde değişim yaratmıştır. Sokrates’in yarattığı bu değişim daha sonra öğrencisi Platon 

tarafından ilerletilmiş ve sistemleştirilmiştir. Sokrates geriye kendisine dair hiçbir eser 

bırakmamıştır. Bu nedenle Sokrates diye birisinin gerçekten var olup olmadığı kimi zaman tartışma 

konusu dahi olmuştur. Platon’un önemi Sokrates’in öğrencisi olmasının yanı sıra Sokrates’in 

felsefesini diyaloglar halinde bizlere sunmuş olmasıdır. Diyaloglar Platon’un düşünce dünyası 

içerisinde farklı dönemlere ayrılarak sınıflandırılmaktadır. Sokrates’in felsefesini esas aldığı 

düşünülen diyalog dönemi Platon’un gençlik ve kısmi olarak da olgunluk dönemi olarak 

görülmektedir. Diyaloglarda Sokrates tarihsel bir anlatı ile şekillenen düşüncesi bizlere 

sunulmaktadır. Ancak metinler Sokrates’i anlatmak söz konusu olduğu zaman sınırlılıkları 

dolayısıyla yetersiz kalabilmektedir. Bu çalışmanın amacı Platon’un diyaloglarında yer alan 

Sokrates’in düşüncelerini, tablolardaki Sokrates tasvirleri üzerinden çözümlenmeye çalışmaktır. Bu 

nedenle metinlerin kısıtlı anlatımından kurtarmak amacıyla Sokrates’in tasvir edildiği tablolar ile 

diyaloglarda bahsedilen Sokrates’in karşılaştırması yapılacaktır. Sokrates’in Yunan düşünesinde bir 

figür olarak nasıl görüldüğünü, karakteri ve aile ilişkilerini ele alan tablolar sayesinde daya iyi 

anlayacağımız şüphesizdir. Louis J. Lebru’nun yaptığı "Sokrates Konuşuyor” ve Jacques Louis 

David’in “Sokrates’in Ölümü” tablolarında tasvir edilen Sokrates’in kimi zaman diyalogları 

canlandırdığı görülürken, kimi zaman ise diyaloglarda yer almayan Luca Giordano’nun “Socrates 

and Xantipa” eserinde olduğu gibi ancak tablolarda görülen özgün düşünceleri canlandırdığı dikkat 

çekmektedir. Bu farklılıklardan yola çıkarak antik metinlerde bizlere sunulan Sokrates’in 

resmedilirken nasıl bir değişikliğe uğradığı üzerinde durulacaktır. Bununla birlikte ressamlar kendi 

yorumlarını ekleyerek Anselm Feuerbach’ın “The Symposium of Plato” adlı eserinde olduğu gibi 

tabloları ikinci bir diyalog gibi anlatıma açık bir hale getirmişlerdir. Bunun yanı sıra metinlere 

tablolar üzerinden özgün bir perspektif kazandırarak sanatın felsefe üzerindeki etkin rolünü ortaya 

koymuşlardır. Ressamlar eserlerindeki ilhamı ve konuları Platon’un Kriton, Şölen ve Savunma gibi 

temel diyaloglarda yer alan Sokrates figürünü esas alarak gerçekleştirmişlerdir. Sokrates en çok 

tablosu çizilen filozof olmuştur. Louis J. Lebrun, Luca Gıordano, Anselm Feurbach, Pietro Della 

Vacchia ve Jacques Louis David gibi birçok ressamın tuvale yansıttığı Sokrates her bir sanatçının 

dokunuşuyla yeniden anlam bulmuştur. Bu anlamlandırmalar üzerinden tablolarda yer alan Sokrates 

figürünü ön plana çıkartarak sanatın felsefe açısından nasıl önemli bir rol oynadığı üzerinde 

durulacaktır. Tablolar üzerinde mekân, durum, kişi, konu, detay ve işaretler gibi felsefi çözümlemeler 

yapılarak eserlerin anlatmak istedikleri düşünceler ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır.  
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ROMANTİZMİN NASYONAL SOSYALİZME ETKİLERİ 

 

THE EFFECTS OF ROMANTICISM ON NATIONAL SOCIALISM 

 

Nilüfer YILMAZ1 

Volkan TATAR2 

 

Romantizm kavramının tam bir tanımını ifade etmek neredeyse imkânsızdır. 

Kelimenin hemen hemen her alandaki sirayeti, kavramın pek çok yüzünü ortaya koyarken, 

sınırları açısından bu kavrama keskinlik yerine muğlaklık kazandırmıştır. Aklı her alanda 

ölçüt sayan Klasisizmin karşısında duran Coşumculuk olarak bilinen Romantizm, duygu, 

coşku, düş gücü, kişisellik vurgularıyla ön plana çıkmıştır. Yapılacak olan bu açıklamalardan 

sonra bu çalışmada öncelikli olarak Romantizm akımının tarihsel arka planı göz önüne 

alınarak Avrupa’daki düşünürlerce nasıl düşünsel bir merkeze alındığı işlenecek ve ardından 

genelde Alman düşüncesine özelde ise ‘Nasyonal Sosyalizm’ ile ne tür ilişkisi, etkileri 

olduğu ele alınacaktır. Romantizm kavramının düşünsel bir hareket mi olduğu yoksa salt bir 

tanımdan ibaret mi olduğu iğdiş edilerek düşünsel bir zemin üzerinden kavram, kökeni ve 

geçirmiş olduğu merhaleleri ile tarihsel bir perspektifle değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 

Sonrasında ise Alman düşüncesine intikali ve akabinde siyasal sistem içerisinde ki yerine 

problematik bir biçimde değinildikten sonra Nasyonal Sosyalizme tesirleri birçok açıdan ele 

alınacaktır. Bu çalışmanın problem olarak ortaya çıkmasındaki en başat faktör Romantizmin 

salt olarak edebiyat ve felsefe alanında birtakım düşünceleri bünyesinde barındıran bir 

düşünce hareketi olmamasıdır. Aksine tam bir tanım verilemeyecek kadar pek çok alana tesir 

etmesi, Romantizm kavramını zenginleştirip, değerli bir kavram haline getirmiştir. Bu 

yüzden bu kavramın sınırlarını belirlemek yerine etki etmiş olduğu alanları tespit edilip, o 

alanlara yoğunlaşmak makul geldiği gibi, tarihsel bağlamda kavramı bir yere oturtmak da 

bu çalışmanın amaçları arasında sayılacaktır. Bu çalışma yukarıda bahsedilmiş olan 

perspektifle ele alınacağı için, kavramı özele indirgeyip tarihsel bir durum ve olay ile ele 

almak tercih edilecektir. Özellikle belirtilmesi gereken husus ise Alman düşünürleri 

tarafından bu kavramın ele alınışı, siyasi hayat içerisindeki etkileri ve toplumsal 

reaksiyonlarıdır. Romantizmin Nasyonal Sosyalizme etkisi şüphe götürmeyecek kadar 

açıktır. Bu açıklığı ortaya çıkarmak için Alman siyasi hayatının yani Nasyonal Sosyalizmin 

faaliyetlerinin şekillenmesinde önemli bir faktör olan bu kavramın sanat, edebiyat, hukuk, 

siyaset, din ve iktisat alanlarındaki etkilerini epistemolojik olarak belirtilip, Alman siyasi 

düşüncesinde nasıl şekillendiğini ortaya koyacak şekilde bir inceleme gayretinde 

olunacaktır. Son kertede, Romantizmin etki etmiş olduğu alanlar özelinde, Romantizmin 

ilkelerinin Nasyonal Sosyalist Parti’nin kuruluş ilkelerine referans sayılabilecek etkileri 

açığa çıkarılarak, çalışma başlığına uygun bir şekilde gayesine ulaşacaktır. 

 

Anahtar sözcükler/Keywords: Romantizm, nasyonal sosyalizm, milliyetçilik, 

coşumculuk 

 
1 Yüksek Lisans Öğrencisi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ABD, niluferyilmz@gmail.com 
2 Yüksek Lisans Öğrencisi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ABD, volkantatar99@hotmail.com 

263



PLATON’UN DEVLET’İNDE SİYASAL İKTİDARIN PARADOKSAL DOĞASI 

ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR İNCELEME 

 

A CRITICAL ANALYSIS ON THE PARADOXICAL NATURE OF POLITICAL 

POWER IN PLATO’S REPUBLIC 

 

Özgür Emrah GÜREL1 

 

Platon Devlet diyaloğunda siyasal iktidarın paradoksal doğasını şekillendiren şiddet 

(bia) ve yasa (nomos) arasındaki ilişkiyi mercek altına alırken; Atina’daki sosyal, kültürel 

ve ahlâki tahayyüllerin radikal bir eleştirisini gerçekleştirir. Gelenek üzerine düşünmeye 

davet eden bu sorgulama hem siyasal iktidarın ikili yapısını inceler, hem de şiddetin 

dönüşümünü ve yasanın iknaya (peitho) dayalı kurucu rolünü etik bir düzlemde yeniden 

kurgular. Bu tür bir bağlamsal analiz temelde Devlet’in tarihsel yapısıyla ilgili bazı ögelerle, 

Platon’un çevre seçimi ve karakterleri nasıl kullandığıyla ve son olarak da geleneğinin 

yapıtaşı olarak kabul edilen şiire yönelik eleştirel bir tavrın iktidarın paradoksal doğasının 

yorumlanmasına ne şekilde katkıda bulunduğuyla yakından ilişkilidir (Ober, 1998, s. 216). 

Platon’un sözün içinde kurmayı önerdiği kenti (logo-polis) şiddetten tamamıyla arındırılmış 

bir ütopya olarak betimlemesi, gelenek ve “iyi hayat” (eudaimonia) arasındaki bağın tekrar 

incelenmesini zorunlu kılar. Bu nedenle, Devlet’teki “yükseliş etiğinin” hermeneutik bir 

bağlam içerisinde düşünülmesi gerektiğini varsaymak, diyaloğun doğrudan Atina’nın 

sosyal, kültürel ve politik yapısına seslendiğini göstermek açısından önemli bir iddiayı 

geliştirmeye de fırsat verir (Thakkar, 2018, s. 145). “Kentin iyisini” yeniden düşünmeyi 

sağlayacak olan bu “içkin eleştiri” aynı zamanda “kentin sınırlarını aşan bir iyi” anlayışının 

kurulabilmesine, yani “aşkın eleştirinin” spekülatif imkânlarının kurgulamasına da  kapı 

aralayacaktır. Eğer Platon’un iddia ettiği gibi “bütün yetkinlikler (aretai) pratik aklın 

(phronēsis) doğal bir sonucu” (Platon, 2010, s. 31) ise iktidarın şiddetten arındırılması talebi 

öncelikle hermeneutik bir düzlemde çözümlenmelidir. Bu çalışma öncelikle Platon’un 

Devlet’te geleneğin yapı-sökümüne (deconstruction) nasıl yöneldiğini ve böylece yasanın 

(nomos) şiddeti sınırlandıran bir evrensellik talebine nasıl dönüştüğünü açıklamayı 

hedeflemektedir. Çalışmamız Catherine Zuckert’in (1996) Postmodern Platos adlı eserini 

takip ederek, Devlet’te önerildiği şekliyle geliştirilen bir gelenek eleştirisinin çağdaş politika 

felsefesindeki anlamı ve önemi üzerine düşünmeyi ve aşağıdaki beş soruya yanıt aramayı 

hedefliyor: 1) Siyasal iktidarın paradoksal doğası nasıl anlaşılabilir? 2) Bu paradoksu 

modern politika felsefesi içerisinde bir sorunsal olarak çözümlemeye çalışan düşünürler 

kimlerdir? 3) Platon’un Devlet diyaloğunda siyasal iktidarın paradoksal doğası bir sorunsal 

olarak bulunabilir mi? 4) Şayet Devlet’te böyle bir sorunsal varsa, Platon’un iktidar 

çözümlemesi nasıl anlaşılmalıdır? 5) Devlet diyaloğu siyasal iktidarın paradoksal doğasını 

“aşmaya” yönelik bir yanıt geliştirebilmiş midir? Platoncu çözümlemenin çağdaş politika 

felsefesindeki izdüşümleri nasıl yorumlanabilir? 
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BERKELEY’NİN KALKÜLÜS ELEŞTİRİSİNDEN KALKÜLÜSÜN 

FELSEFESİNE 

 

FROM BERKELEY'S CRITICISM OF CALCULUS TO THE PHILOSOPHY OF 

CALCULUS 

 

Kevser ERDOĞAN 

 

Berkeley kalkülüsü hem belirsiz ilkelere sahip olması hem de sınırlarının ötesine 

uzanan sonuçlar ortaya koyması gerekçesiyle eleştirmiştir. Kalkülüs, kimilerine göre on 

yedinci yüzyıl matematiğinin zaferi kimilerine göre bir grup rasyonalistin yanılgısı ama 

günümüzden bakıldığında matematiğin zaferle sonuçlanmış derin bir krizi olarak 

nitelendirilebilir. Berkeley de bu büyük atılıma tanıklık etmiş olup onun eleştirisi kalkülüsün 

sonuç vermesiyle ilgili değildir. Kalkülüsün hem kendi disiplini içinde hem de fizik alanında 

oldukça başarılı sonuçlar verdiği ortadadır. Ancak ona göre bu sonuçlar hatalı bir akıl 

yürütmeden çıkmaktadır. Berkeley’ye göre, birbirini telafi eden hataların bir ürünü olan 

kalkülüsün, ilkelerine ışık tutulduğu takdirde, sözcüklerin yanıltması dolayısıyla üzeri 

örtülen birtakım imkansızlıklara ve çelişkilere dayandığı görülecektir. 

Berkeley The Analyst’te, yalnızca aklını kullanarak pek çok meseleyi 

çözümleyebileceğini iddia eden ve dayanağını kalkülüsün açıklayıcı gücünden alan, Özgür-

düşünürler (The Free-thinkers) olarak da anılan bir grup insanı eleştirmiştir. Berkeley, gelen 

karşı çıkışlar üzerine iki metin daha kaleme alarak, kalkülüs yöntemiyle düşünmenin 

sonucunda sözcüklerin ayartısına kapılmaya ve dinden uzaklaşmaya karşı bir çeşit mücadele 

ortaya koymuştur. Din içerisinde bile problemli görülen gizemlerin bilimin parçası haline 

getirilmesini eleştiren Berkeley, matematikte mantıktan türetilebilirlik ve sezgisellik 

tartışmalarının da önemli bir uğrağıdır. Bu bağlamda, Newton’da akı (fluxion), Leibniz’de 

fark (the difference) olarak karşımıza çıkan, sıfır olmayan ama işlemin sonucunda ihmal 

edilebilen sonsuz küçük nicelik tartışma konusu edilmektedir. Bütün sonlu niceliklerden 

daha küçük bir niceliğe karşılık gelen bu ‘sonsuz küçük’ü (infinitesimal) Berkeley 

‘neredeyse hiç’ şeklinde ifade etmektedir. Berkeley’ye göre, ‘sonsuz küçükten sonsuzca 

küçük nicelikler’ olarak adlandırılsalar dahi, sözü edilen nicelikler algılarla sınırlanmış sonlu 

birtakım niceliklerdir. Bu itiraz hem felsefeciler hem de matematikçiler arasında kayda değer 

bir yankı bulmuştur.  

Limit teorisi, sonsuzluk ile süreklilik üzerine yeni çalışmalar ve Abraham 

Robinson’ın Leibniz’in notasyonunu sağlam temellere oturtmasıyla birlikte Standart-

olmayan Analiz alanında çalışmaların ortaya çıkmaya başlaması kalkülüsü Berkeley’nin 

eleştirdiği ilk halinden çok daha ileri bir noktaya taşımıştır. Bu bildiri, kalkülüsün 

günümüzdeki haliyle felsefi yorumlamalara ne ölçüde imkân tanıdığına ve hatta bugünden 

bakarak bir kalkülüs felsefesi yapmanın olanağına yönelik sorulara cevap verecektir.  
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SOFT SCULPTURE: DIFFERENT WAYS OF EXPRESSING HUMAN BODY 

AFTER 1960’S 

 

Jovita SAKALAUSKAITE1 

Kelly LIANG2 

 

The 20th century was dominated by a chain of events that heralded significant 

changes in world history. Changes in social, political and economic aspects made huge 

impact to the development of art history as well. By the end of the 20th century, women had 

the same legal rights as men in many parts of the world, and racism had come to be seen as 

abhorrent. Women’s liberation movement has explored issues, touching all areas of human 

experience including art and culture. Unexpectable material usage, changes in expression, 

concept and the function itself evolved in all the branches of art.  

Together with the new approach to sculpture and first attempts to conceptual art, 

leading artists started to experiment with soft material. One of the firsts to mention are 

Picasso and Brague, who started using fabric in their own collages (1912).  

In 1979 art critic Rosalind Krauss in her article "Sculpture in the Expanded Field" 

stated that the art of sculptor entered a new era. According to the author, sculpture is actually 

a monument, as it is a complex / whole that provides a figurative appearance and a vertical 

stance. Since it is a form of Postmodernism, the material chosen by the artist does not have 

to comply with the aesthetic rules, does not have to be stone or bronze as usual. Surrealist, 

Pop and Feminist artists started to use different fibers, fabrics or even recycled garments for 

their art projects as well. 

Few decades later, Louise Joséphine Bourgeois, whose main working materials were 

wood, stone or marble, brought the field of soft sculptures to a different level. Sudden change 

from solid and heavy material to soft one and the concept of the human body in her soft 

sculpture works, served as accelerators to the changes of body expression aesthetics in the 

field of contemporary soft sculpture.  

After 1960s, in the body-oriented 3D art works, the visual expression of the body and 

its reflective characteristics have changed a lot. Along with feminist artists` philosophy, the 

concept of a body is not a manifesto of a beauty, perfectness or sexuality, but a medium used 

to express a concern about one or another idea. 

Especially in the recent times, human body concept is used by fiber artists a lot. The 

materials used in the production of soft sculptures, the technique and the possibility of visual 

expression allow the body concept to show more “raw&ugly”, more imperfectness, what 

leads to the crucial changes in aesthetic understanding of art itself. The visualization of the 

human body or parts of the body through the soft sculpture provides the possibility for 

discussion on the definition of ugliness and overwhelming expression of ideas in these kind 

of art pieces.   

The aim of this article is to review the development and the main impacts of the soft 

sculpture field in 20 century. To examine the changes of the body concepts and in soft 

sculpture after 1960s. To discuss the aesthetic value of overwhelming artistical expressions 

trough the example of nowadays soft sculpture art pieces.   
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MODERN KENTİN KALABALIKLARINDA KEŞFE ÇIKAN SANATÇILAR: 19. 

YÜZYILIN FLÂNEUR RESSAMLARI 

 

ARTISTS EXPLORING IN THE CROWDS OF THE MODERN CITY: FLÂNEUR 

PAINTERS OF THE 19TH CENTURY 

 

İnci BULUT KILIÇ 

 

19. yüzyıl, endüstrileşmeyle beraber sayıları hızla artan fabrikaların yarattığı iş 

olanakları nedeniyle kitlesel göçlerin yaşandığı ve böylelikle büyük metropollerin oluştuğu 

bir yüzyıldır. Bu yüzyılda, Avrupa’da özellikle Londra, Paris ve Roma gibi başlıca sanayi 

merkezlerinin nüfuslarında önemli sıçrayışlar olmuştur. Bu gelişmeler neticesinde 

toplumsal, siyasal, ekonomik yaşam tümüyle değişmeye başlamıştır. Seri üretimle birlikte 

el üretiminin yok olmaya başlaması, artan işsizlik, ticaretle zenginleşen yeni sınıfların ortaya 

çıkması, işçi sınıfı, toplumun değişen sosyolojik yapısı ve yaşam biçimi yepyeni bir kentli 

kültürü ortaya çıkarmıştır. Mutsuzluğun, yoksulluğun, sefaletin, sanatın, lüksün, şatafatın 

kol kola gezdiği bu metropoller içinde Paris modern kentin simgesi haline gelmiştir. Işıl ışıl 

pasajları, seyirlik gösterilerle dolu sokakları, barları, vitrinleri, afişleri ve kalabalıklarıyla 19. 

yüzyılda Paris dünya sanatının merkezi haline gelmiştir. Öyle ki Benjamin (2015), Paris’ten 

19. yüzyılın başkenti olarak bahseder. Öte yandan Paris’in kimi semtlerinde kümes gibi 

evlerde, yığınla insan pislik içinde yaşamış, ayyaşlık, hırsızlık, fuhuş, hastalıklar şehirde kol 

gezmiştir (Tanilli, 2018). 

 Paris’in bu farklı tabakalarından oluşan kalabalıkları sanatçıların kahramanları 

olmuştur. Bu sanatçıların başında Baudelaire gelir. Baudelaire’in kalabalıklardan ayıkladığı 

paçavracı, lezbiyen, yosma, kapatma, hokkabaz, dilenci gibi karakterler “Kötülük 

Çiçekleri”nin kahramanları olmuşlardır. Birçok şair ve eleştirmen “Kötülük Çiçekleri”ni 

modern şiirin temellerini atan eserlerden biri olarak kabul eder. Hauser “Kuşku yok ki 

modernzim Baudelaire ile başlar, onunla, mevcut düzene ve geleneğe başkaldırı olarak 

anlaşılır” diye ifade etmektedir (Artun, 2017). Baudelaire, Modern Hayatın Ressamı (1863) 

adlı denemesinde modern kent hayatının önemli figürlerinden biri olan flâneurden bahseder. 

Flâneuru kent gezgini olarak tanımlamıştır. Boş zamanın adamı, aylak, şehirli kâşif, sokağın 

ustası flâneurun işi gücü kalabalıklardır. Kalabalıklarda kimse onu fark etmez ama o herkesi 

fark eder. Makinenin hüküm sürmeye başladığı yaşam, herkesi kovalarken onun hiç acelesi 

yoktur. Herkesin göremediğini görür, kimsenin fark etmediğini fark eder.  

Paris sokakları edebiyatçılar kadar ressamları da harekete geçirmiştir. Barbizon 

Ekolüyle atölyelerden çıkan sanatçıları takip eden izlenimciler, akademik ressamların belli 

kurallar çerçevesinde izleyiciye yüce değerleri aşılamaya yönelik anlatı resimleri yerine, 

Paris’in kırsalında ya da sokaklarında bir flâneur edasıyla gezerek, ışığın ve rengin şifrelerini 

çözmeye çalışmış, kendi izlenimlerini yaratmanın derdine düşmüştür. Paris’in sokakları, 

meydanları, kuşbakışı görünümleri, kentte gezen gündelik yaşamın sıradan insanları, 

kafelerde oturanlar, pavyonlarda, kabarelerde eğlenenler izlenimci ressamların resimlerinde 

yerlerini almıştır. İzlenimci ressamlar, birer flâneur olarak değerlendirildiğinde flâneurun 

aylak, tembel ruhunu taşımadıkları açıktır. Aksine oldukça hızlı çalışarak, anı yakalamak 

için zamanla yarışmışlardır ve sıradan bir gözün görebildiğinin çok ötesini görebilmeyi 

başarmışlardır. Flâneur, modern kentsel deneyimin bir alegorisi şeklinde değerlendirilebilir. 

Çünkü temelde yalnızca flâneur faaliyetleriyle bilinebilen bir figürdür. Kent karşısında bir 
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izleyici olmak, kentin içinde olup aynı zamanda dışarıdan bakan bir göz olmak ve bu 

tecrübenin yarattığı his, öyle görülüyor ki yazar ve sanatçılara ilham kaynağı olmuştur. 19. 

yüzyılın İzlenimci eserleri flâneurün kente ilişkin nesnel ve bağımsız gözlemleri olmadan 

yaratılamazdı denebilir. Bu durumdan hareketle bu çalışmada, İzlenimci ressamların 

özellikle Paris’in günlük yaşam sahnelerini yansıtan eserleri ışığında, 19. yüzyıl sanatçısının 

kent yaşamı ve kent kültürüyle ilişkisi incelenmeye çalışılmıştır. Modern sanatın gelişim 

sürecinde kent ve sanatçı arasında kurulan bu yeni ilişki modernizm öncesi ve sonrasındaki 

durumlarıyla karşılaştırılmaya çalışılmıştır. 

 

Anahtar sözcükler/Keywords: Modern sanat, kent, flâneur 

 

 

Kaynakça/References 

 
Artun, A. (2017). “Baudelaire’de sanatın özerkleşmesi ve modernizm”, Charles Baudelaire, Modern 

Hayatın Ressamı (ss. 7-80) içinde, İstanbul: İletişim Yayınları. 

Benjamin, W. (2015). Paris XIX. yüzyılın başkenti. E. Batur (Ed.), Modernizmin Serüveni (ss. 32-

42) içinde. İstanbul: Sel Yayıncılık. 

Tanilli, S. (2018). Yüzyılların gerçeği ve mirası, 19. yüzyıl: İlerlemeler ve çelişmeler. İstanbul: 

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. 

269



CHARLES MERYON’UN SANATINDA PARİS’İN KARANLIK TASVİRLERİ 

 

DARK DEPICTIONS OF PARIS IN CHARLES MERYON'S ART 

 

Tuğba RENKÇİ TAŞTAN1 

 

Fransız sanatçı Charles Meryon (1821-1868), 19. yüzyılda sanatın başkenti olarak 

kabul gören Paris’te doğmuştur ve yaşamıştır. Dönemin Paris’ini, kendi iç dünyasıyla 

birlikte, sokaklarını ve mimari yapılarını gerçekçi bir tarzda iç karartıcı ve karanlık bir 

içerikte/atmosferde betimlemiştir. 19. yüzyılın ortalarında başlanan Paris’in yeniden 

inşasından önce, sanatçı şehrin antik yapısını ve şehrin bu yapısına ilişkin gözlemlerini 

ayrıntılı bir şekilde yansıtmıştır. Sanatçının özellikle bu eserlerinde 19. yüzyılın eski 

Paris’ine özgü izlenimlerini oldukça detaylı olarak aktarması dolayısıyla, eserleri tarihsel bir 

belge niteliğine ve önemine de sahip olmuştur (Benjamin, 2002, s. 181). 

Kariyerine Fransa’da Brest şehrindeki Denizcilik Okulu’nda (Naval School) 

başlayan sanatçı, buradaki eğitimiyle ikinci sınıf sertifikası almıştır. Birinci sınıfa terfi 

ettikten sonra, 1842-1846 yılları arasında Montebello isimli gemi ile dünyayı dolaşan 

sanatçı, gezdiği şehirlerde çizimler yapmıştır. C. Meryon, Fransa’nın Toulun şehrine 

gittiğinde, burada sanatçı Vincent Courdouan’dan (1810-1893) ders almaya başlar (Wright, 

1930, s. 1085). Doğuştan renk körü olan sanatçı, sanat eğitimi esnasında bu rahatsızlığını 

fark ederek, sanatsal üretimlerinde resim yerine sıklıkla gravür tekniğini kullanmaya 

başlamış ve 19. yüzyıl Fransasının en önemli gravür sanatçılarından biri haline gelmiştir 

(Ravin, Anderson ve Lanthony, 1995, s. 403). Sanatçı, sağlam bir desen ve gözleme dayalı 

çizimlerini, kişisel bir yorum katarak ortaya koymuştur. Bu anlamda, C. Meryon, 

dönemindeki sanat hareketlerinden etkilenmemiş olup daha çok kendi içine dönük bir 

sanatsal üretim nezdinde üslubunu geliştirmiş ve eserlerini oluşturmuştur. Modernizmin 

önde gelen kuramcılarından Charles Baudelaire ile yakın dostluğu da bulunan C. Meryon’un 

eserleri C. Baudelaire’i derinden etkilemiş ve ünlü teorisyen tarafından güçlü bir şekilde 

desteklenmiştir (Benjamin, 2002, s. 181, 182). Son günlerinde yaşadığı ruhsal sorunlardan 

ötürü zor günler geçiren sanatçı, ancak ölümünden (intiharı ile) sonra üne kavuşmuştur. 

Araştırmada, 19. yüzyılda Paris’te yaşamış olan Charles Meryon’un Paris konulu 

karanlık, kasvetli ve kentsel içerikli eserlerinden bir seçki oluşturularak, sanatı üzerine genel 

bir inceleme amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında, sanatçının yaşamına, eserlerine, dönemin 

Paris’ine ve Charles Baudelaire ile dostluğuna değinilmiştir. Araştırma kapsamında Charles 

Meryon hakkında yerli ve yabancı kaynaklardan literatür taraması yapılmıştır. Araştırmada 

sanatçının belirli yapıtları üzerinden, analizli bir çalışma yolu benimsenmiştir.  
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THE THERAPEUTIC VALUE OF FIBER ART 

 

LİF SANATININ TERAPÖTİK DEĞERİ 

 

Kai LIANG 

 

Textiles are a part of the human consciousness created by the woman. Broadly 

defined, textiles encompass a variety of fiber-related materials, retrieved from plants (e.g., 

cotton or linen), animals (e.g., wool, alpaca, or silk), or synthetics (e.g., acrylic). Fibers can 

be felted or spun into yarn, dyed, knit, crocheted, or woven. In China, textile art developed 

into a contemporary art category known as Fiber Art. This article focuses on Fiber Art's 

relevance in a therapeutic and multicultural context through the personal experiences of 

Fiber artists. According to the collected data, Fiber Art helped people promote psychological 

well-being from different cultural backgrounds. 

This article explores the benefits of Fiber Art in art therapy. Based on the intrinsic 

qualities of Fiber Art, the affinity of fiber materials and crafts, and its association with 

women, family, and daily life, contains the qualities and potentials of "care/therapy". 

Moreover, the care narrative of Fiber Art focuses on the context of social development, can 

play an active role in social repair and healing in the face of the dilemma of modernity crisis. 

The therapeutic value is in line with the inherent qualities of Fiber Art and the needs of the 

time. 

The findings of the topic are based on the data collected from the face-to-face 

interviews with more than 60 artists in China and overseas, trying to explore their views 

about the personal meanings of Fiber Art activities and the subjective part they play in the 

mental healing and mood repair process. Furthermore, the care narrative of Fiber Art 

provides an alternative perspective, focusing on the context of social development. In the 

face of the patriarchal society and crisis of modernity, the care narrative of Fiber Art has 

been developing into a universal practice and value beyond gender. Moreover, it has been 

exerting the care energy for social restoration, mental healing, and spiritual comfort. 

Therefore, the therapeutic value of Fiber Art is both personal and universal, which 

provides a new way in the development of the arts and human society which is non-violent, 

flexible and full of love. 
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OSMANLI ASTRONOMİSİNİN DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜ (17 - 19. YÜZYILLAR 

ARASI) PROJESİ 

 

THE PROJECT OF THE CHANGE AND TRANSFORMATION OF OTTOMAN 

ASTRONOMY (BETWEEN 17th AND 19th) 

 

Yavuz UNAT1 

Selim Osman SELAM2 

İnan KALAYCIOĞULLARI3 

Fatma Zehra PATTABANOĞLU4 

Memduh Sami TANER5 

Cengiz ÇUHADAR6 

 

2019 yılı Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı olması dolayısıyla TÜBİTAK tarafından öncelikli 

alanlar AR-GE projeleri çerçevesinde “İslâm Medeniyeti ve Bilim Tarihi” projeleri 

açılmıştır. Bu kapsamda “Osmanlı Astronomisinin Değişim ve Dönüşümü (17 - 19. 

Yüzyıllar Arası)” adıyla önerdiğimiz projemiz desteklenmeye uygun görülmüştür. 

Bildirimizde projemize ilişkin ön bilgileri ve hedeflerimizi bu sempozyumda paylaşmayı 

amaçlamaktayız. 

Osmanlı Türklerinin modern astronomi ile ilk temasları 17. yüzyıl ortalarında 

başlamışsa da yeni astronominin ve yeni astronomi terimlerinin kabul görmesi 19. yüzyılın 

ortalarını bulmuştur. Ancak bu döneme kadar hatta bu dönemden sonra bile yeni astronomi 

hakkında yapılan çeviriler ve yazılarda Kopernik astronomisine kuşkulu bakış sürmüştür. 

Yeni astronomiye karşı bu tereddütlü bakış açısı ancak 19. yüzyılın ortalarında ortadan 

kalkmıştır.  

Projemizde varsayımımız Osmanlılarda yeni astronomiye ilişkin kavramların ve 

anlayışın her ne kadar geç girmiş olduğunu kabul etsek de 17. yüzyıldan itibaren yeni 

astronomiye ilişkin eserlerin çokluğu göz önüne alındığında bazı öncülerin olabileceğine 

ilişkin kanıtların olduğudur. Örneğin son dönemde yapılan ve Kopernik astronomisinin 

Osmanlı bilim topluluklarına nasıl tanıtıldığını birincil metinler üzerinden değerlendirmeye 

çalışan kimi çalışmalarda, yerleşik paradigmanın dışına çıkıldığı anlaşılmaktadır. Bu 

bağlamda bu sürecin birincil kaynaklar üzerinden yeniden bir değerlendirilmesinin gerektiği 

açığa çıkmaktadır. 

Osmanlılara modern astronomin girişi üzerine daha önce yapılmış çalışmaların, 

konuyu genel manada değerlendirmekten öteye geçememiş oldukları aşikârdır. Bunun temel 

nedeni bu çalışmaların ya birincil kaynakları tam olarak incelememeleri ya da bu 

kaynaklarda yer alan temel görüşlerin eksik olarak yorumlanmasıdır. Amacımız bu 

kaynakları elde ederek yeni bir bakış açısıyla değerlendirmek olacağından çalışmanın özgün 

bir değer içerdiği kanaatindeyiz.  

Hedefimiz Osmanlı Astronomisinin 17. ve 19. yüzyıllar arasındaki değişimini ve 

dönüşümünü ele almak ve Osmanlıda özel olarak astronomide teorik süreklilik, değişim, 

dönüşüm, tadil, tenkit ve yeni terkiplerin gün yüzüne çıkarılması ve bunun sonucunda oluşan 

bilim anlayışlarının aydınlatılması olacaktır.  
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4 Doç. Dr., Kastamonu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü 
5 Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 
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Osmanlı Astronomisinin 17. ve 19. yüzyıllar arasındaki değişimini ve dönüşümünü 

ele alacağımız projemizde sadece içselci değil dışsalcı bakış açısı da dikkate alınacak ve söz 

konusu döneme ilişkin telif/tercüme eserler üzerinden yeni bir bakışla dönem 

aydınlatılacaktır. Bu sayede 16. yüzyıldan itibaren Batı’da gelişen bilimlerin İslâm 

dünyasına aktarılması ve uyarlanması sürecinin ve bu süreçte klasik bilim ve teknoloji 

birikiminin nasıl yorumlandığının tahlil ve tenkidi hedefine de ulaşmış olacağız. 
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PRINCIPIA RHETORICES ADLI KİTAPÇIĞIN IŞIĞINDA ERKEN 

ORTAÇAĞ’DA RETORİK: AUGUSTINUS VE PSEUDO-AUGUSTINUS İKİLEMİ  

 

RHETORIC IN THE EARLY MIDDLE AGES IN THE LIGHT OF THE 

BOOKLET TITLED PRINCIPIA RHETORICES: THE DILEMMA OF 

AUGUSTINE AND PSEUDO-AUGUSTINE 

 

Rabia AKÇORU 

Ekin KAYNAK ILTAR 

 

Kilise babalarından ve azizlerinden biri olan Aurelius Augustinus (354-430) bir 

piskopos ve teolog olmasının yanı sıra Ortaçağ’ın ilk filozofu addedilmektedir. Augustinus 

sayısız eser kaleme almıştır, ancak başlıca eserleri olarak Confessiones, De Civitate Dei ve 

Retractiones’i sayabiliriz. 387 yılında vaftiz edilip Hristiyan olması özünde hem pagan hem 

Hristiyan düşünceleri barındırdığının bir göstergesidir. Bunu da eserlerinde yansıtmış ve 

paganizm ile Hristiyanlık arasında bir köprü görevi görmüştür. Retorik üzerine eğitim 

görmüş ve Kartaca ile Milano’da retorik öğretmenliği yapmış olan Augustinus, retoriği, 

onun Hristiyan inancındaki yerini ve Hristiyan inancı gereği nasıl uygulanması gerektiğini 

De Doctrina Christiana adlı eserinin dördüncü kitabında ele almıştır. Cicero’nun retorik 

kuramı ve klasik geleneğin izinde kaleme aldığı bu görüşler oldukça büyük önem 

taşımaktadır.   

Fransız rahip Jacques-Paul Migne’nin 221 ciltte topladığı Patrologia Latina 

serisinde Augustinus’un eserlerini yayınladığı ciltlerden ilkinin (PL32) appendix bölümüne 

iliştirdiği Principia Rhetorices adlı küçük eseri de onun ya da onun izinden gidenlerin 

görüşlerini ortaya koyması bakımından önemlidir. Eserin yazarının kim olduğu üzerine pek 

çok tartışma mevcuttur. Birçok araştırmacı Augustinus’un yazar olduğunu savunurken 

özellikle çağdaş araştırmacılar bilinmeyen bir yazardan Pseudo-Augustinus adıyla söz 

etmektedir. Bir özet niteliğinde kaleme alınmış olan eser toplamda on bölümden (caput) 

oluşur ve her bir bölümün içeriğini özetleyen kısa bir başlığı vardır. Öteki derlemelerde, 

örneğin Karl Halm’ın Rhetores Latini Minores adlı eserinde, bu kitapçığın adı De Rhetorica 

olarak tayin edilmiştir. Özellikle Migne’nin de dipnot olarak belirttiği üzere bu kitapçığı 

kaleme alan kişinin Yunanca kelimeler kullanması nedeniyle Augustinus’un yazarı olmadığı 

savunulmaktadır.  

Bu çalışmada öncelikle Augustinus ve eserleri hakkında genel bir bilgi verilip Erken 

Ortaçağ’da retorik sanatı kısaca ele alınacaktır. Daha sonra Augustinus’a atfedilen Principia 

Rhetorices adlı kitapçıkta yer alan retorik üzerine düşünceler ile yine Augustinus’un De 

Doctrina Christiana adlı eserinin son kitabındaki düşünceleri karşılaştırılmalı olarak 

değerlendirildikten sonra eserin yazarı üzerine var olan tartışmalardan hareketle Augustinus 

ve Pseudo-Augustinus ikilemi üzerine görüşler belirtilecektir. Çalışmanın sonunda ise söz 

konusu kitapçığın Türkçeye ilk çevirisi sunulacaktır.  
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“ORTAÇAĞ İSLAM ASTRONOMİSİNDE EVRENİN MEKANİK YORUMU VE 

BATIYA ETKİLERİ” PROJESİ 

 

“MECHANICAL INTERPRETATION OF THE UNIVERSE IN MEDIEVAL 

ISLAMIC ASTRONOMY AND ITS EFFECTS ON THE WEST” PROJECT 

 

Fatma Zehra PATTABANOĞLU1 

Yavuz UNAT2 

Tuba UYMAZ3 

Hakan ÇOŞAR4 

Taha Yasin ARSLAN5 

 
2019 yılı Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı olması dolayısıyla TÜBİTAK tarafından öncelikli 

alanlar AR-GE projeleri çerçevesinde “İslâm Medeniyeti ve Bilim Tarihi” projeleri açılmış ve 

bu kapsamda “Ortaçağ İslam Astronomisinde Evrenin Mekanik Yorumu ve Batıya Etkileri” 

adıyla önerdiğimiz projemiz desteklenmiştir. Bildiride projemizin yaygın etkilerini göstermek 

adına ön bilgileri ve hedeflerimizi paylaşmayı amaçlamaktayız. 

İnsanoğlu yüzyıllardır evreni merak etmektedir. Bilimsel olarak Aristoteles, fizik ve 

evren teorisiyle Kopernik’e kadar etkin olacak ve Kepler’e kadar değiştirilemeyecek olan yer 

merkezli sistemin ve gökyüzü hareketlerinin temel prensiplerini ortaya koymuştur. Ancak, 

Eudoxus ile ortaya atılan ve Aristoteles tarafından fiziksel sistem ile temellendirilen “ortak 

merkezli küreler sistemi”, gezegen hareketlerini açıklamada yetersiz kalmıştır. Bu yüzden 

tamamen matematiksel olarak sunulan yeni sistem, Batlamyus tarafından kurulmuştur. 

Batlamyus’un matematiksel modelinin, Aristotelesçi fiziğe uygun olmaması nedeniyle de ilk 

ciddi eleştiri İbn Heysem’den (965-1039) gelmiştir. İbn Heysem’in bu eleştirilerinden sonra, 

İslâm astronomisinde, bir taraftan Batlamyus astronomisinin matematiksel yapısını yeniden 

kurgulama, diğer taraftan da bu matematiksel yapıyı fiziksel bir temele oturtmaya çalışma 

denemeleri hız kazanmıştır. O halde evrenin mekanik yorumunun 17. yüzyıl sonrasında 

tartışılmaya başladığı ve geliştiği yönündeki yaygın görüşün aksine, bu yorumun Aristoteles’e 

kadar uzandığı ve Aristotelesçi çizgiyi izleyen Müslümanlarca Ortaçağ’da kabul edilmesine 

karşın, özellikle Aristotelesçilerin matematiksel astronomlara itirazları çerçevesinde şekillenen 

yeni mekanik yorumun (Küre Katmanları Sistemi) Müslüman doğa filozofları ve 

astronomlarınca şekillendiğini göstermek, objektif bilim tarihi yazımı açısından önem arz 

etmektedir.  

Nitekim Aristotelesçi Müslüman çevrelerce geliştirilen ve kabul edilen yeni mekanik 

yorumun, ikinci tercüme faaliyetlerine tekabül eden 11-13. yüzyıllarda, Batı’da da karşılık 

bulduğu ve benimsendiği görülmektedir. Bu etkinlikler 15. yüzyılda Kopernik’e giden yolu 

açmış ve sonrasında da yeni mekanik yorumların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Dolayısıyla İslam 

bilim adamlarının sunduğu alternatif bilim tarzının mahiyeti ve mekanik evren tasavvurunun 

niteliğini araştırmak bildirinin temel konusudur. Bu minvalde bilim devrimine giden süreçte 

“Güneş merkezli sistemi” kuran Kopernik’in, Müslüman astronomların çözüm bulmaya çalıştığı 

bu çelişkilerden nasıl istifade ettiği de araştırmanın diğer önemli konusudur.  
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DOĞRU DÜŞÜNME İLKELERİNİN İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE İSLAM 

HUKUK USULÜ EĞİTİMİNE TATBİKİ ÜZERİNE 

 

ON THE APPLICATION OF THE RIGHT THINKING PRINCIPLES TO THE 

EDUCATION OF ISLAMIC LAW METHOD IN THE FACULTY OF DIVINITY 

 

Yüksel MACİT1 

 

Eğitim çıktılarına bakıldığında her alanda her seviyede doğru düşünmenin özdeşlik, 

çelişmezlik ve üçüncü halin olmazlığı ilkelerinin yeterince öğretilmiş ve kavratılmış 

olmadığı gözükmektedir. Zira lise mezunları bir tarafa üniversite mezunlarından bile 

çelişkili sözlere doğru diye inananlara, telefondan gelen bir haber üzerine araştırma-

soruşturma yapmadan başkasının hesabına para yatıranlara, bir kişinin bir anda iki yerde 

olabileceği noktasında bazı çevrelerce dinî inancın bir parçası imiş gibi yapılan telkinlere 

kananlara, ideolojik saplantıları ve ütopik (hayalî) görüşleri bilimsel yöntemlere tercih 

edenlere, fal ve rüya ile amel edenlere, çelişkili kararlar verenlere, hukukta çelişkili 

içtihatlarda bulunanlara sıkça rastlanmaktadır. Bu çelişkiler eski ismiyle fıkıh yeni ismiyle 

İslam hukuku alanında ve onların usulünde de görülmektedir. Bu durumun sebepleri 

olmalıdır.  

Bu durumun en önemli sebebi felsefe ve mantık ilminin ortaya koyduğu doğru 

düşünme ilkelerinin okullarda ve fakültelerde yeterince ayrıntılı okutulmaması ve 

kavratılmaması olabilir. Daha geniş ifadesiyle eğitimin felsefî temellerine yeterince yer 

verilmemesi olabilir. Geçmişte ve günümüzde okullarda ve fakültelerde felsefe ve mantık 

dersi müfredatta olmasına karşın okutulan felsefe ve mantık ders kitapları içerik itibariyle 

doğru düşünmenin ilkelerine ağırlık vermiyor, daha çok felsefe ve mantık ilminin tarihine, 

derlenmiş dağınık görüşlerin nakline ve bazı formel işaretlere yer veriyor.  Bu durumu 

görmek için herhangi bir mantık veya felsefe ders kitabına bakmak yeterlidir. Bunları daha 

ileri kitaplar yazılması için yapıcı tenkit olarak söylüyoruz. Mevcut ders kitaplarındaki bu 

eksik ve yüzeysel yapı daha fazla görmezlikten gelinmemelidir. Felsefe ve mantık kitapları 

doğru düşünmenin ilkelerine ağırlık verecek şekilde hazırlanmalıdır. Hatta ilkokuldan 

başlayarak tüm okullarda “Doğru Düşünmenin İlkeleri” adlı bir ders okutulsa yeridir. Bu 

husus çok önemlidir. Çünkü ülkelerin tutarlı düşünen ve tutarlı kararlar veren insanlara 

ihtiyacı olduğu gibi kolay aldanmayan, safça işler yapmayan bilinçli insanlara da ihtiyacı 

vardır. Hegel’in dediği gibi devlet de bilinçle ayakta durur. Devlet olmadan ise millî ve dinî 

eğitim olmaz. Olsa bile niteliksiz ve zayıf olur. Hâlbuki eğitimde nitelik esastır. 

Eğitimde niteliğe katkıda bulunabilmek için bu çalışmada doğru düşünmenin 

ilkelerini ve onlar üzerine bazı değerlendirmeleri verdikten sonra İlahiyat Fakültelerinde 

İslam Hukuk Usulü (Fıkıh Usulü) öğretiminde doğru düşünme ilkeleri noktasında 

eksikliklere değineceğiz ve bunların giderilmesi için önerilerde bulunacağız. Bu bağlamda 

mukayeseli çalışmalar bazı eksiklikleri daha iyi göstermektedir. Nitekim Uluslararası 

Yüksek Din Öğretimi Sempozyumu’nda (2019 Malatya) Osmanlı Medreselerinde okutulan 

bir usul-i fıkıh ders kitabı ile aynı alanda günümüz İlahiyat Fakültelerinde çokça okutulan 

bir ders kitabını karşılaştırdığımızda gördük ki Osmanlı medreselerinde okutulan fıkıh usulü 

ders kitabı mantık-felsefe ve kelam ilmi ile mezcedilerek derinliğine hazırlanmış, günümüz 

İlahiyat Fakültelerinde okutulan İslam hukuk usulü ders kitabı ona nispetle şekilsel olarak 

biraz daha sistemli ama içerik itibariyle çok yüzeysel kalmaktadır.  Bu durum üzerinde 
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olduğumuz böyle bir çalışmanın yapılmasına ihtiyaç çıkardı. Zira eksiklerin giderilmesi 

gerekir. 

Bu bağlamda önerilerimiz: Günümüz İlahiyat Fakültelerinde okutulan İslam hukuk 

usulü ders kitapları hazırlanırken bilgilerin derinleşmesi ve doğru düşünmenin ilkelerine 

uygun görüşler ortaya konabilmesi için felsefe ve mantık ilminden yararlanılmalıdır. İbn 

Teymiyye gibi mantığa reddiye yazmakla bir yere varılamaz. İstisnalardan kural yapılamaz. 

Çelişkili şeylere doğru diye inanmak bilimi ve toplumu geri bırakır. Ortak doğrulara önem 

verilmelidir. Bu sayede ortak hukuka gitme imkânı artar. Bununla birlikte İslam hukuk usulü 

dersinden önce, çok özet değil, iyi bir mantık dersi okutulmalıdır. Bu hususları tespit için bu 

çalışmayı yapmak istedik. Yine istedik ki yakın alakasından dolayı böyle bir çalışmayı 

Felsefe ve Eğitim Kongresinde sunalım. Aristoteles’in dediği gibi “felsefe ilkelerin ilmidir.” 

Usul de ilkeler cümlesindendir. 
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PRAG ASTRONOMİK SAAT 

 

PRAGUE ASTRONOMICAL CLOCK 

 

Nur Yeliz GÜLCAN1 

 

Bilim tarihi açısından astronomi alanındaki çalışmaların oldukça önemli bir yere 

sahip olduğu görülmektedir. Bununla birlikte astronomi, diğer bilimlerden ayrı olmayan 

aksine kültürün önemli bir parçası olarak karşımıza çıkan bir bilim dalıdır. Zaman 

içerisindeki astronomi çalışmalarına baktığımızda, astronominin matematik ve fizik 

bilimiyle birlikte ilerleme kaydettiği görülmektedir. Diğer taraftan özellikle astronominin 

başlangıcına baktığımızda, astronomi ile astroloji birbirine paralel bir gelişim 

göstermektedir. Ay, Güneş, Dünya ve yıldızların hareketleri astronominin temel inceleme 

alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. İcat edilen bilimsel aletler ile astronomide gözlem 

yapmak ve hesaplamalar yapmak daha kolay ve bilimsel hale gelmiştir. Gözlenen olayların 

nicel değerlendirmesini elde etmek için doğru ölçümler sistematik olarak ilk kez 

astronomide kullanılmıştır.  Bu yaklaşıma cevap vermek için icat edilen ve bu doğrultuda 

geliştirilen aletler, bilimsel araştırma için bilimsel düşünce tarihinin başlıca kaynakları 

değerinde olan çalışmalardır.  

Astronomi ve saat yapımı arasında özellikle Avrupa’da 14. ve 16. yüzyıllar arasında 

bir ilişki olduğu ileri sürülebilir. Bu dönemde yapılan saatler bir ölçüm cihazından çok bir 

gösterim aracı niteliğindedir. Bu aletler, göksel cisimlerin hareketlerini ve onların 

gökyüzündeki konumlarını göstermektedirler. Batı dünyasında bu aletlerin tarihi Helenistik 

dönemden günümüze kadar olan dönemi kapsamaktadır ve ilk Batı uygarlıklarından İslam 

uygarlığına ve oradan da Ortaçağ Hıristiyan Avrupası’na bilimsel bilginin geçişini açıkça 

sergilemektedirler. Bu amaçla özellikle Avrupa’da 14. yüzyıl ortalarından modern zaman 

başlangıcına kadar sanatsal bir tasarım ile birçok devasa nitelikte saatler yapılmıştır. Bu 

çalışmada bu saatlerden belki de en ünlüsü ve halen çalışır durumda olan en eski saat olan 

Çekya’nın başkenti Prag’da bulunan Prag Astronomik saati ele alınmıştır. Çalışma içerisinde 

saatin detaylı tasvirlerine yer verilerek bir astronomi aleti olarak nasıl bir işlevi olduğu 

tartışılmıştır. Saatin bütün yapısına bakıldığında üç bağımsız hareketi gösterdiği 

söylenebilir, bunlar: Güneşin günlük hareketi, Ayın bir ay kavuşumundaki yaklaşık dolanımı 

ve ekliptik düzlemde Güneşin dünya etrafındaki yıllık hareketidir. Aslında bu yapı bir çeşit 

büyük bir usturlap örneği olarak da adlandırılabilir.  
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HOLLANDA ALTIN ÇAĞ RESİM SANATI’NDA BATI ANADOLU 

TRANSİLVANYA TİPİ HALILARI VE GÜNÜMÜZE YANSIMALARI 

 

WEST ANATOLIA TRANSYLVANIAN TYPE CARPETS IN THE DUTCH 

GOLDEN AGE PAINTING AND THE REFLECTIONS TO PRESENT 

 

Nurcan PERDAHCI1 

 

 Bu çalışma, Altın Çağ Hollanda resim sanatı içinde sıkça betimlenen çok çeşitli Batı 

Anadolu halı tiplerinden birisi olan ve halı literartürüne Transilvanya olarak geçen halıları, 

üretildiği coğrafya, stil ve dönem ile ilişkilendirerek yer aldıkları resimleri ve sanatçılarını 

ele almayı amaçlar. 

 İlk bölüm, bugün Türkiye'de çok az örneği bulunan XVI. ve XVIII. Yüzyıllar 

arasında çoğu dini amaçla Batı Anadolu’da üretilen Transilvanya tipi halılarına yer verir. 

Batı Anadolu’da, Uşak, Bergama ve İzmir lokasyonunda dokunan bu tür halıların büyük 

çoğunluğu, Transilvanya kiliselerinde korunagelmiştir. XV. Yüzyıl ortalarında Osmanlı 

İmparatorluğu’nun kontrolüne geçen Doğu Avrupa’da, varlıklı kişiler ve meslek 

kuruluşlarınca satın alınan bu halılar iç mekân kullanımlarının yanında bazı hayırsever 

kişiler tarafından da kiliselere bağışlanırlar.  

 İkinci bölümde; Hollanda Altın Çağında ekonomi, resim sanatı konularına değinilir. 

Batı Anadolu Transilvanya Halılarını boyayan çağdaş sanatçıların, halıların sınıflandırılma 

ve üretim tarihlerinin saptanması çalışmalarında doğrudan veri kaynağı oluşturan 

resimlerinden bir seçkiye yer verilir. Halıların resimlerdeki konumlarının saptanmasına 

çalışılır. Hollanda resim sanatı ustalarının daha sonraki yüzyıllarda yapılan bilimsel 

çalışmalara olan katkılarının önemine vurgu yapılır. 

 Dönemin günlük yaşamının bir modası olarak çeşitli halı tiplerinin yanı sıra 

Transilvanya tipi halılar da doğal iç mekânların aranılan nesnelerindendir. Transilvanya tipi 

halılar da tıpkı diğer Anadolu kökenli halılar gibi; burjuva kültürünün desteklediği Altın Çağ 

Hollanda resim sanatının dekoratif birer ögesi olma durumuyla Batı resim sanatı tarihindeki 

yerlerini alırlar.  

 Batı Anadolu Transilvanya Halıları; üretildikleri çağda, üretildikleri coğrafyanın 

adsız ustalarının tezgâhlarından, Batı resim sanatı ustalarının tuvallerine uzun, meşakkatli 

bir serüven sonucunda ulaşırlar. Resimlerin kimilerinde tüm görkemi ile odak noktasını, 

kimilerin de kenardan resmin can alıcı noktasını oluştururlar.  

 Sonuç olarak, varlıkları ile mekânın ve şahısların toplumsal konumlarından 

başlayarak daha pek çok bilgiyi aktaran resimlerdeki halılar, okuyucusuna mesajları ve 

kodlarıyla oluşturdukları katmanlı söylemlerini günümüze de yansımalarla ulaştırmaya 

devam ettirirler. 
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KARS-IĞDIR YÖRESİNDE BULUNAN GELENEKSEL DOKUMA 

ÖRNEKLERİNDEN “FARMAŞ” 

 

A TRADITIONAL WEAVING EXAMPLE FROM KARS-IĞDIR REGION: 

“FARMAŞ” 

 

Esen BAYDEMİR1 

Lütfiye Gül GÜNDÜZ2 

 

Anadolu’da dokuma kültürünün köklü bir gelenek oluşturduğu merkezlerden birisi 

de Kars ilidir. Kars ve Iğdır illerinin Gürcistan, Ermenistan, Nahcivan ve İran ile sınırı vardır 

ve bu nedenle bölgede etnik çeşitlilik mevcuttur. Bölgede geçmişten günümüze Türkler, 

Azeriler, Kürtler, Gürcüler, Ermeniler, Terekemeler, Malakanlar ve hatta Almanlar bile bir 

dönem yaşamışlar. Bu etnik çeşitlilik kültürlerde de etkileşimler sağlamış ve bazı sanat 

alanlarında hala izlerini yaşatmaktadır. 

Yaylak- Kışlak yaşam tarzının vazgeçilmez taşınabilir kültür varlıklarından biri de 

dokumalardır. Bölgede halı, kilim, sumak, cicim, zili, geve, heybe, yastık, çuval ve farmaş 

gibi çeşitli tekniklerde üretilmiş ve farklı işlevlerde kullanılan dokumalar mevcuttur. Bu 

dokumalardan biri de “Farmaş” dokumalardır. Literatürde farmaş, mafraş, mefreş, mafreş 

gibi farklı isimlerle anılan bu dokuma türü; gelin giden kızların çeyizi içi sandık, eşyaları 

saklamak için hurç, yük taşımak için heybe ya da bebek beşiği gibi farklı amaçlarla 

kullanılmıştır. 

Kafkasya’da yaşayan Türk soylu halklara ait olduğu sanılan Farmaş dokuma 

Anadolu’da günümüzde nadir olarak bulunmaktadır ve örneklerine Kars, Ağrı ve Iğdır 

illerinde rastlanmaktadır. Anadolu dışında Azerbaycan ve İran’da örneklerinin bulunduğu 

bilinmektedir.  

Bu bildiride, yörede yapılan araştırmalar sonucunda ulaşılan dokuz adet farmaş 

örneği; desen, kompozisyon, teknik ve renk özellikleri açısından incelenmiştir. 

Dokuyuculardan alınan sözlü bilgiler ışığında tarihleri belirlenmeye çalışılmış olan 

dokumaların birbirleri ile karşılaştırılmaları da yapılmıştır. İncelemelerimizin sonucu olarak 

Kars Bölgesinde tespit edilen farmaş dokumaların Kafkas desen kompozisyonları ile 

benzerlikleri görülürken Iğdır da tespit edilenlerin ise farklı tasarım özelliklerine sahip 

olduğu görülmüştür. 
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ANADOLU’DA KÜLTÜRLERARASI ETKİLEŞİMİN SANATA YANSIMASI: 

EJDER ÖLDÜRME TEMASI 

 

THE REFLECTION OF INTERCULTURAL INTERACTION TO ART IN 

ANATOLIA: THE DRAGON KILLING THEME 

 

Ayşe AYDIN1 

 

Tabiattaki hayvanların en güçlü yönlerinin bir araya getirildiği doğaüstü varlıklardan 

biri olan ejdere ilk çağlardan itibaren farklı ikonografik anlamlar yüklenmiştir. Kimi 

toplumlarda gücün, bilgeliğin, bereket ve bolluğun simgesi olmuş, bazı toplumlarda ise 

ejdere düzen bozucu, kaos yaratıcı bir anlam yüklenmiştir. 

Çok tanrılı inanç sisteminde ejderin Tanrı ile savaşı sonrasında evrendeki düzenin 

tekrar sağlanması söz konusu edilmiş, tek tanrılı dinlerde ise ejder ile mücadele eden kutsal 

kişiler, kahramanlar ve hükümdarlar olmuştur. Mezopotamya’da Sümerlere ait Enki, 

Ninurta, Gılgamış destanında ve Babillere ait Yaradılış destanında, Anadolu’da ise Hititlere 

ait İlluyanka efsanesinde yer alan ejder öldürme teması Antik Yunan’da da Herakles’in 

kahramanlığını gösteren işlerinden biri olarak tercih edilmiş ve tasvir sanatına yansıtılmıştır. 

Orta çağda Hıristiyanların en önemli azizlerinden Georgios’un farklı sanat eserlerinde ejderi 

öldürüş sahnesi, Hıristiyanların paganizme karşı verdiği savaştaki zaferini simgelemiştir. 

Özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında yaygın olan 9.-10.yüzyıllardaki Arap-Bizans 

savaşlarını konu alan Akritas destanındaki ana kahraman Digenes ile ilişkilendirilen ejderi 

öldürürken tasvir edilen figürlerin yer aldığı seramikler, söz konusu temanın Orta Bizans 

döneminde yoğun olarak işlendiğini göstermektedir. Ejderi öldürdüğü andaki tasviri 

Kapadokia bölgesi kaya kiliselerinin duvar resimlerindeki ana konulardan biri olan Aziz 

Georgios, Orta Doğu Müslüman halkları arasında Aya Yorgi, Cercis, Curcis ya da Circis 

Nebî olarak adlandırılmıştır. Müslüman Türklerin Kuzey Irak, Kuzey Suriye ve Anadolu’ya 

geldiklerinde 11. yüzyıldan itibaren Aziz Georgios’u Cercis Nebî olarak bölgedeki diğer 

Müslüman halklar gibi benimsemiş oldukları kabul edilir. Bununla birlikte Anadolu Türkleri 

onu Hızır-İlyas ile de özdeşleştirmişlerdir. Anadolu, Balkanlar ve Kırım’da Aziz Georgios’a 

ait kilise ve manastırlar Hızır-İlyas’a mal edilmiş, beyaz atlı, savaşçı, ejderi öldüren tasviri 

de “Bozatlı Hızır-İlyas” olarak adlandırılmıştır. Anadolu Türk Sanatı’nda da ikonografik 

olarak Aziz Georgios kültünden beslenen ejderi öldürme teması sanat eserlerinde işlenmeye 

devam edilmiştir. Özellikle Anadolu Selçuklu dönemine ait sikkeler, şamdanlar, çini, 

minyatür ve Konya Sarayı, Alaeddin (Kılıç Aslan) Köşkü’ne ait 13.-14. yüzyıllara 

tarihlendirilen alçıdan, kabartma tekniğindeki bir friz üzerinde yer alan ejderin öldürülüşü 

temasının Selçuklu tebaasındaki Hıristiyan kökenlilere yönelik olarak propaganda amaçlı 

yapıldığı kabul edilmektedir.  

Bu çalışmanın amacı yukarıda özet bilgisi verilen ejder öldürme temasının tarihsel 

süreçte farklılaşan inançlara paralel olarak Anadolu tasvir sanatında gösterdiği değişim 

çerçevesindeki gelişimi örnekler eşliğinde ortaya koymaktır.  
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BAROK SANATININ XVII. YÜZYIL OSMANLI KUMAŞ SANATINA ETKİLERİ 

VE BENZER YÖNLERİ 

 

THE EFFECTS AND SIMILAR ASPECTS OF BAROQUE ART ON THE 15TH 

CENTURY OTTOMAN FABRIC ART 

 

Yunus BERKLİ1 

Ayşegül ZENCİRKIRAN2 

 
Kültürel, ekonomik, sosyal, dini birçok alanda ait oldukları dönem hakkında bilgiler veren 

Osmanlı kumaşları, farklı yüzyıllarda farklı özellikler göstermektedir. Bu özellikler bazen bir 

gelişmenin izlerini taşırken bazen de diğer kültürlerin etkisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan 

farklı olarak bazen bu özellikler benzerlikten öteye geçmemektedir.  

XVII. yüzyıl Osmanlı Saray kumaşları motifleri, kompozisyonları, renkleri, dokuma 

teknikleri gibi birçok özelliği ile Türk sanatının devamı niteliğindedir. XVII. Yüzyıl kumaşlarında 

da görülen bu değişikliklerde gelişimin yanı sıra Barok etkisi ile karşı karşıya kalınmaktadır.  

Kompozisyon şeması bakımından ele aldığımızda dikey, yatay, kaydırılmış eksenlerde 

devam eden sonsuzluk prensibi, saz yolu üslubu, belli noktalarda birleşip tekrar ayrılarak oval 

çerçeveler, zemin boyunca devam eden kıvrık dallar ile oluşturulmuş kompozisyon dönemin 

dokumalarında sıklıkla kullanıldığı görülmektedir.  

Kumaş yüzeylerindeki bezemelerde lale, gül, sümbül, karanfil ile bu dönemde görülmeye 

başlayan yelpaze karanfil, nar motifi, iri hançer yaprak, çintemani motiflerinin kullanıldığı 

görülmektedir. Kullanılan renkler arasında kumaş dışındaki dokuma örneklerinde de yoğun olarak 

rastladığımız kırmızı renginin hâkimiyeti de dikkat çekmektedir. Bunun dışında güvez rengi, sarı, 

yeşil ve kırmızı kullanılan renkler arasında bulunmaktadır. Desenleri oluşturan motiflerin dikkat 

çeken bir diğer özelliği ise iri olarak kullanılmaları ve içlerinin küçük motiflerle dolgulanarak 

oluşturulmasıdır.  

XVII. yüzyıl Osmanlı Saray kumaşları, yüzeylerindeki motiflerin iriliği, oval formları, 

natüralist üslubun hâkim olması, kıvrık dallar, sınırların ortadan kalktığı sonsuzluk prensibi ile 

oluşturulmuş kompozisyonlar gibi belli başlı özelliklerinin her biri Barok üslubu ile birebir 

örtüşmektedir. Ancak XVII. Yüzyıla ait kumaş örneklerinin incelendiği kısımda da ele alınan bu 

özelliklerin büyük bir çoğunluğunun kökenlerinin Barok sanatından çok daha önceki yüzyıllarda 

Türk sanatında var olduğunu göstermektedir. Bu nedenle de bunların benzerlik olarak ele alınması 

daha doğru olacaktır.  

Bu tespitlerden sonra bu yüzyıla ait kumaş örneklerinde Barok etkisinin olmadığını da 

söylemekte doğru olmayacaktır. Çünkü yüzyıla ait örneklerin incelendiği kısımda açıklanan Barok 

etkisi ile oluşturulmuş madalyon, tamamen Batı kumaşlarında görülen taç motifi, tavus tüyü motifi 

ile deformasyona uğrayarak daha hareketli ve gösterişli hale getirilmeye çalışılmış Türk motiflerinin 

almış oldukları yeni biçimler bu etkinin varlığını açıkça göstermektedir. Ancak bu etki henüz 

dokumanın tamamına hâkim olacak boyutta olmayıp motif sınırlılığında kendine yer bulmaktadır. 

Barok etkisi ile dokumalarda yer alan bu motifler, Türk sanatı kompozisyonu, dokuma teknikleri ve 

renkleri ile sentezlenerek kullanılmışlardır. 

XVII. Yüzyıl Osmanlı Kumaşları, 1580-1750 yılları arasında Avrupa’yı etkisi altına almış 

olan Barok sanatı ile benzer özellikler göstermekle birlikte bu sanattan etkilendiği de anlaşılmaktadır. 

Çalışma kapsamında XVII. Yüzyıl Osmanlı kumaş örnekleri bu çerçevede değerlendirilecektir. 
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ZAMAN KAVRAMI OLARAK SÜREÇ SANATI VE TEKSTİL İLİŞKİSİ 

 

PROCESS ART AS A CONCEPT OF TIME AND ITS RELATION WITH 

TEXTILE 

 

S. Tuğba ARABALI KOŞAR 

 

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren tekstil, çağdaş sanat yaklaşımları, kavramsal 

sanat, disiplinler arası çalışmalar ve teknolojiden de etkilenerek plastik sanatlar içerisinde 

yer almaya başlamıştır. Günümüzde estetik ve sembolik bir sanat olarak tanımlanan tekstil 

hammadde ve malzemesiyle gerçekleştirilen tekstil sanatı, lif sanatı, sanatsal tekstiller, 

tekstil heykeller, çevresel sanat, yerleştirme sanatı, performans sanatı, kavramsal sanat gibi 

sanat-akım ve yaklaşımlar ile ilişkilendirilmektedirler. Tekstilin ilişkilendirildiği 

yaklaşımlardan birisi de süreç sanatıdır.  

Süreç sanatı Amerika ve Batı Avrupa’da ortaya çıkan, Minimalizme tepki olarak 

gelişen Postminimalizmin bir alt kümesi olarak kabul edilir. 1960’ların sonunda soyut 

dışavurumcu ressam Jackson Pollock ile başlayıp 1970’lerde yaygınlaşan; yaratım sürecinin 

saklı olmadığı, herhangi bir nesnenin oluşumu sırasında geçen evrelerini izleyicinin gözleri 

önüne seren ve günümüzde de devam eden sürece bağlı bir sanattır. Pollock’un eserlerine 

baktığımızda kullandığı malzemelerin kimyasal reaksiyonlarını, renk değişimlerini, çürüme 

ve kuruma gibi çeşitli fiziksel süreçlerini simgelediği görülür. 1960’lı yılların süreç 

sanatında sanatçılar, sanatın güzelliğin doruğuna erişmiş halinden ve estetik kaygılarından 

ziyade yaratıcı bir yolculukta olduğunu vurgulayan bir duruş sergilenmekte ve sanatçılar 

tarafından lateks, kömür, balmumu, keçe, ot, süt, iç yağı, ateş, kırık cam gibi geleneksel 

olmayan, alışılmadık malzemelerin kullanımına rastlanmaktadır. Tekstil ile ilişkilendirilmiş 

ilk süreç sanatı örneklerini ise Robert Morris’in eserlerinde görmekteyiz. Duvara bir tekstil 

yığını olarak asılan sıradan malzemelerin üzerindeki yerçekimini ve stresin etkilerini 

araştıran Morris’in, keçe ve iplik atıkları ile oluşturduğu yerleştirmeler tekstil malzemelerin 

süreç sanatında kullanımının yolunu açmıştır.  

Tekstil hammaddeleri ve malzemelerin öz niteliklerinden ilham alarak eserlerini 

süreç sanatı kapsamında oluşturan sanatçılar bu çalışmanın odağını oluşturmaktadır. 

Araştırılan örneklerde, doğal lif ve tekstil malzemeleriyle oluşturulan yapıtların, zamansal, 

çevresel, mekânsal, insani ve doğal koşullara bağlı olarak değişim göstermesi, kimilerinin 

zorlu iklim koşullarına kimilerinin insani müdahalelere kimilerinin de zamanın akmasına 

dayanamayıp, aşınmış, yırtılmış, bozulmuş ya da çökmüş olduğu saptanmıştır. Bu amaçla 

çalışmada, süreç sanatı kapsamında doğal veya sentetik tekstil malzemeleri ile üretilen 

eserlerin zamana mekâna ve doğal koşullara bağlı değişim ve dönüşümlerine sanatçı 

örnekleri üzerinden yer verilecektir. 
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NIETZSCHE’NİN MODERNİZM ELEŞTİRİSİ VE GELECEK UMUDU 

 

NIETZSCHE’S CRITIQUE OF MODERNITY AND HOPE FOR FUTURE 

 

Buket KORKUT RAPTİS1 

 

Nietzsche Tarihin Yararı ve Yararsızlığı Üzerine adlı çalışmasında modern Avrupa 

insanının pek çok başka kültür hakkında bilgi sahibi olmakla beraber kendisinin bir kültür 

sahibi olmadığını ileri sürmüştür. Modernizm, Nietzsche’ye göre, bilgi alanında ilerleme 

sağlamasına rağmen ve bir anlamda da bu ilerleme sebebiyle kültür alanında yoksunlaşmaya 

neden olur. Bu durum aslında biraz da Yahudi-Hristiyan geleneğinin Avrupa insanını 

getirmiş olduğu nihilist bakış açısı ile ilgilidir. Nietzsche’ye göre, bu geleneğin ardında yatan 

çileci ideal öte dünya kurgusu üzerinden bu dünyayı değersizleştirdiği için Avrupa insanını 

nihilizmin eşiğine getirmiştir. Sanılanın aksine Nietzsche’ye göre nihilizmin kaynağı 

Tanrı’ya olan inancın ortadan kalkması değildir. Tam tersine Nietzsche “Tanrı öldü” 

metaforu ile yeni bir umudun doğduğunu dile getirir. Nihilizm köle ahlakının hâkim olduğu 

toplumlarda ortaya çıktığı için her ne kadar modern Avrupa Yahudi-Hristiyan geleneğini 

geride bırakıyor gibi görünse de hala köle ahlakı zihniyetinde kaldığı için nihilizmin 

pençesindedir. Her kültür belli bir değerler çerçevesinde kendini ortaya koyduğu için nihilist 

bir toplumun kültüründen bahsetmek mümkün değildir. İşte tam da bu yüzden modern 

Avrupa başka kültürler hakkında bilgiye sahip olsa da hala köle ahlakı zihniyetine sahip 

olduğu için nihilist ve nihilist olduğu için de belli bir kültürü yaşama ve yaşatma iradesinden 

yoksundur. Modernizm sonrası yeni bir kültür yaratılabilir mi? Nietzsche'yi meşgul eden 

esas soru budur aslında. Bu soruya Nietzsche'nin verdiği cevabı anlayabilmek için öncelikle 

onun “bakış açısı,” “efendi ve köle ahlakı ayrımı,” “nihilizm,” “üstinsan,” "güç istenci" ve 

“ebedi dönüş” kavramlarını açıklayacağız. Nietzsche şu ana kadar değerlerin kültürler 

tarafından bilinçsizce üretildiğini, modernizm sonrası yeni bir kültürün ancak bilinçli bir 

şekilde oluşabileceğini düşünmektedir. Modernizm ve nihilizmi aşabilecek yeni bir kültür 

Nietzsche'ye göre üstinsanın varlığına bağlıdır; şayet kültür normalde bilinçsiz bir tarihsel 

oluşumsa ve bilinç ancak bir bireyde ortaya çıkıyorsa, yeni bir kültürün bilinçle 

yaratılabilmesi bunun oluşumuna ön ayak olabilecek bireyler olursa mümkündür. Sonuç 

olarak, Nietzsche umutsuz değildir; ona göre şimdiki çağın insanları bilinçli bir biçimde ileri 

bir kültüre doğru yönelebilir. 
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MAX WEBER VE MICHEL FOUCAULT’NUN MODERNLEŞME 

FORMÜLASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

 

COMPARISON OF MODERNIZATION FORMULATIONS OF MAX WEBER 

AND MICHEL FOUCAULT 

 

Ebru AÇIK TURĞUTER1 

 

Sosyal teori açısından ‘modern olanın ne olduğunu’ bulmaya dönük çabalara 

baktığımızda, önümüze geniş bir kavramsal alan çıkmaktadır. Ancak bu kavramsal alanın 

belirli karakteristikleri (belirli deneyim ve dönüşümler) bulunmaktadır. İnsanın yavaş yavaş 

tüm alanlarda merkeze alınması olarak tanımlanan bu sürecin entelektüel ve felsefi 

temelinde sırasıyla Rönesans, Reform ve Aydınlanmanın yer aldığı savı vardır. Bireyin 

‘düşünmek ve merak etmek için cesaret etmeye’ başladığı bu dönem sadece fikir alanında 

değil aynı zamanda ekonomik, kültürel ve siyasi alanda da etkisini ivedilikle göstermiştir. 

Ekonomik alanda modernleşme, tarım sektörünün ağırlığının azalıp yerine endüstri ve ticaret 

sektörünün geçmesini; siyasal modernleşme, siyasal rejimin demokratikleşmesini; kültürel 

modernleşme ise din, bilim ve felsefenin ayrılarak eğitimin laikleştirilmesini ifade etmektedir. 

Böylece XIX. Yüzyıla gelindiğinde artık batıda meydana gelen bu dönüşümlerin belirli bir 

toplumu ve belirli bir birey tipini ortaya çıkarttığı savı sosyal teoride genel bir kabul görmeye 

başlamıştır. Özellikle sosyolojide S.Simon, A. Comte, E. Durkheim, K. Marx ve M.Weber 

söz konusu dönüşümü kendilerine (endüstri toplumu, kapitalist toplum vb.) göre ancak 

hemen hemen aynı şekilde yani modernliğin biricikliği vurgusuyla anlatmışlardır. 

Sosyolojinin klasikleri olarak adlandırılan söz konusu bu teorisyenlerden Weber ‘batının 

biricikliğini’ rasyonellik üzerinden anlatır. Ona göre Batıyı batı yapan ve onu diğer 

toplumlardan ayıran ve daha ‘ileride’ olmasını sağlayan şey tüm kurumlarına sirayet eden 

rasyonel ve özgür düşünme biçimidir.  Başka coğrafyalarda da kapitalizm, bürokrasi, kent, 

ticaret hayatı vardır ancak bunların hiçbiri batılı anlamda sürdürülebilirlik sağlayan rasyonel 

kriterlere sahip değildir. Bu anlamda ona göre batı rasyonalitesi modernitenin temelidir. 

Ancak bu anlayış hem ilerleyen dönemde batılı düşünürlerce hem de diğer coğrafyada 

yaşayan düşünürlerce eleştirilmiştir. Dahası klasik bir anlatı olan modernitenin batılı yaşam 

tarzının ve tarihinin ürünü olduğu ve merkezinde rasyonel düşüncenin ve bireysel 

özgürlüğün olduğu savı da çokça eleştiri almıştır. Bizim, şimdimizin ne olduğu sorusuna 

yönelen M. Foucault, gerek biriciklik anlatısına gerekse de ‘rasyonalite’ anlatısına önemli 

eleştiri getirmiştir. Foucault’ya göre söz konusu anlatının başlangıç noktasında rasyonalite 

ve özgürlük değil ‘irrasyonalite ve kapatılma’ vardır. Söz konusu bu çalışma, birbirinin tam 

tersini söylediği savunulan bu iki düşünürün modernleşme özelinde birbirlerlerini nasıl 

tamamladıkları üzerinedir. Bu amaçla çalışma önce Weber’in klasikleşmiş rasyonel 

modernite anlatısına ardından da M.Foucault’nun modernite eleştirisine yer verilecek ve her 

iki düşünürün birbirini nasıl tamamladıkları gösterilecektir. 
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MODERNİTE ANLAYIŞINDA DİL 

 

LANGUAGE IN THE UNDERSTANDING OF MODERNITY 

 

Pınar TÜRKMEN BİRLİK1 

 
Modernite’ye kendine özgü karakterini veren en önemli unsurlardan biri onun kesinlik 

arayışıdır. Tarihsel ve sosyal kontekste bir güven ve istikrar ihtiyacına karşılık gelen bu kesinlik 

arayışı düşünsel temelini şüphe yok ki Galileo, Bacon ve Descartes gibi düşünürlerce yön verilen 

bilimsel devrimlerde bulur. Toulmin’ın da (2002, s. 100) ifade ettiği gibi modern felsefenin bütün 

savunucuları teoriyi yüceltirken, pratiği küçümsediler ve eşit ölçüde açık seçik ve kesin olan temeller 

bulma ihtiyacında ısrarcı oldular. Bu yeni dünya anlayışında insan öncelikle Doğa’nın hâkimi ve 

yorumlayıcısı olarak kendini konumladı. Bu yeni konumunda insan, deney ve gözlem yolu ile elde 

ettiği kesin bilginin nihai kriterini ise matematik olarak belirledi. Bu, Tanrı’nın doğaya empoze ettiği 

rasyonel düzen ve armoninin bize kendisini matematiğin diliyle sunduğuna yönelik olan düşüncenin 

bir sonucuydu. 

Böylece doğanın matematiksel karakterlerle yazılmış bir dil olduğu, bu yeni bilimsel 

devrimin en önemli keşif olarak ortaya çıktı. Mekanik yasalarına göre işleyen doğanın 

anlaşılabilmesi için artık yapılması gereken tek şey, matematiğin dilini okunabilir hale getirmekti. 

Bu noktada Newton, bu mekanistik doğa görüşünün matematiksel formülasyonunu geliştiren önemli 

bir düşünür olarak, dünyadaki tesadüfi ve keyfi her şeyin izah edilebilmesi amacına ulaşılabileceği 

düşüncesi ile ortaya çıktı. Descartes ise ardından 17. yüzyıl felsefesine bu kesinliği sağlayacak 

evrensel bir yöntem arayışı peşinde olan bir düşünür olarak damgasını vurmakta gecikmedi.  

Ortaya koyduğu modern temsil epistemolojisi ile Descartes, hem rasyonalist hem de empirist 

çizgide olanları, öznenin gerçekliği ne ise o olarak bileceği ve temsil edebileceği düşüncesinde ortak 

bir paydada buluşturdu. Böylece rasyonalizm ve empirizm gerçekliğe, akıl ile mi yoksa duyu ile mi 

ulaşılacağı konusunda farklılık gösterse de gerçekliğin temsil ve teorileştirilmesinin mümkün olduğu 

düşüncesinde ortak bir zemini paylaştılar. Modernite’nin düşünce yapısını yansıtan bu görüşe göre, 

insan zaten orada bulunan bir düzenin yapay bir tasvirini, kendi oluşturduğu işaretler düzeni aracılığı 

ile ortaya koymaya çalışacaktı. Ancak, insan henüz ne bu işaretlerin anlamlarını vermişti ne de 

onların transandantal kaynağıdı. Onun buradaki tek rolü, açıklaştırmak ya da Descartes’ta olduğu 

gibi, düşünmek, yani kavramlara ilişkin açıklığa ulaşmaktı (Soysal, 2011, s. 325). 

Bu bağlamda ise dil, dünyanın bilgisini edinmedeki nesnel süreçte, düşünce birimlerinin 

dışsal araçları olmaları bakımından büyük önem taşıdı. Nitekim bu anlayış kapsamında şeylerin 

düzeninin, düşüncede şeyleri temsil eden idelerin uygun biçimde düzenlemesi aracılığıyla bilindiği 

göz önüne alındığında, sözcükler ideleri biraraya getirip toplamada ve düzenlemede iş gören araçlar 

olarak ayrıcalıklı bir yerde durdular. Descartes’ın merkezi kıldığı modern temsil epistemolojisi 

içerisinde dil’i anlamaya çalışan Hobbes, Condillac ve Locke bu söz konusu anlayışın en etkili ve 

klasik formunu ortaya koydular. Buna göre, zihindeki ideler varsayılan dış gerçekliğin temsilinin 

parçalarıydılar ve bilgi gerçeklikle tam anlamıyla örtüşen temsile dayanmaktaydı (Taylor, 2006, ss. 

17-18). Ancak gerek Modernite’de gerekse de onu takip eden 18. yüzyılda dil analizi asıl amaç da 

değildi. Asıl amaç düşüncenin yapısının analiziydi ve düşünceyi analiz etmenin tek uygun yöntemi 

de dil’in analiziydi (Dummet, 1978, s. 75). Böylece Modernite’nin ışık tuttuğu dil ve düşünme 

arasındaki ilişkiler, on sekizinci yüzyıl filozoflarının da temel araştırma konusu olarak karşımıza 

çıktı. Öyle ki on sekizinci yüzyılın kurucu öznesi kendisini öncelikle dilsel kapasitesi çerçevesinde 

değerlendirme yoluna gitti. 

 

Anahtar sözcükler/Keywords: Modernite, dil, temsil epistemolojisi 

 

 

 
1 Dr. Öğr. Üyesi., İzmir Demokrasi Üniversitesi, Felsefe Bölümü, pinarbirlik82@gmail.com 

287



Kaynakça/References 

 
Dummet, M. (1978). Can analitical philosophy be systematic, and ought it be?, London: Duckworth. 

Soysal, Ö. (2011). Habermas ve Foucault: evrenselcilik ve öznellik üzerine bir diyalog. 

(Yayımlanmamış doktora tezi), Ege Üniversitesi, İzmir. 

Taylor, C. (2006). An issue about language. Christine Jourdan and Kevin Tuite (Ed.), Language, 

culture and society içinde, Newyork: Cambridge University Press. 

Toulmin, S. (2002). Kozmopolis/Modernite’nin gizli gündemi (Çev. H. Arslan) İstanbul: Paradigma. 

288



MAX WEBER BAĞLAMINDA ETİK VE SİYASET 

 

ETHICS AND POLITICS IN THE CONTEXT OF MAX WEBER 

 

Ahmet Umut HACIFEVZİOĞLU1 

 

Çağımız toplumlarının siyasal yaşamında etik bağlamda pek çok sorun 

yaşanmaktadır. Gerçi siyasal yaşama ilişkin etik sorunlar çağımızla sınırlı değildir. Söz 

konusu sorunların neredeyse insanlık tarihi kadar eski olduğu ileri sürülebilir. Eski Yunan 

felsefe geleneğinde başta Platon ve Aristoteles olmak üzere pek çok düşünürün siyaset-etik 

ilişkisi üzerine düşüncelerini ortaya koydukları dikkate alınırsa siyaset-etik ilişkisinin tarih 

üstü bir sorun olarak belirdiği aşikârdır. Tam da bu nedenle, söz konusu sorunlar Eski 

Yunan’dan günümüze pek çok düşünürü etik-siyaset ilişkisi üzerine düşünmeye 

yöneltmiştir. İşte bu düşünürlerden biri 19. yüzyıl Alman felsefe geleneği içinde yetişen Max 

Weber’dir. Weber, verdiği bir konferansın kitaplaştırılmış hali olan Meslek Olarak Siyaset’te 

etik-siyaset ilişkisi üzerine düşüncelerini ortaya koyar. Kitabında etik ile siyaset arasındaki 

ilişkiye dikkat çeken Weber’e göre, aynı etik kurallar hem siyaset alanı için hem de diğer 

alanlar için geçerli olamazlar. Söz konusu kitabında, kamu yönetimine doğrudan ya da 

dolaylı olarak etki eden siyaset insanlarını ele alan Weber, inanç etiği ve sorumluluk etiği 

olarak sınıflandırdığı her iki etik kavrayışı birbirinin tamamlayıcısı olarak görür (Weber, 

2017). Diğer bir ifadeyle, Weber, ideal tipler olarak dikkat çektiği iki etik kavrayışın birbirini 

tamamladığını, siyaset insanlarının her iki etik kavrayışı da gözettikleri bir dengeyi 

kurmaları gerektiğine vurgu yapar. Weber’in gözünde her ne kadar siyaset insanlarının 

başarısı, inanç etiği ile sorumluluk etiği arasında kurdukları dengeye bağlı olsa da, onlar için 

esas olan sorumluluk etiğidir; çünkü sorumluluk etiği siyasal etiğe karşılık gelir. Bir siyaset 

insanının aldığı kararların ne gibi sonuçlara neden olabileceğini öngörebiliyor olması 

gerektiğine işaret eden Weber’e göre, siyaseti kendisine meslek olarak seçmiş olan bir 

siyaset insanı sonucu her ne olursa olsun aldığı kararın sorumluluğunu üstlenmelidir (Weber, 

2017). O halde Weber bağlamında bir siyaset insanının eylemlerinin sonuçlarından 

kaçmasının olanaklı olmadığı söylenebilir. Bu bildiride, Weber’in etik kavrayışı ve etik-

siyaset arasında kurduğu ilişki ele alınmakta ve düşünürün etik-siyaset ilişkisi bağlamında 

sınıflandırdığı inanç etiği ile sorumluluk etiği kavrayışları incelenmektedir.  
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ARAŞTIRMACI OLARAK ÖĞRETMENLER: ARAŞTIRMA YETERLİKLERİ VE 

EĞİTİM ARAŞTIRMALARINDAN YARARLANMA DURUMLARI 

 

TEACHERS AS RESEARCHERS: THEIR RESEARCH COMPETECIES AND 

USE OF EDUCATION RESEARCH  

 

Necla EKİNCİ 

C. Ergin EKİNCİ 

 
Profesyoneller eylemlerini belirli yeterliklere dayalı olarak gerçekleştirmek 

durumundadırlar. Araştırma yeterliği tüm profesyonel meslekler için önemli görülen ortak bir 

özelliktir. Profesyonel bir meslek olarak öğretmenliğin de belirli yeterliklere dayalı olarak 

gerçekleştirmesi bir zorunluluktur. Bu çerçevede araştırma yeterliğinin öğretmenlik mesleğinin 

temel yeterlik alanlarından birisi olarak görülmesi gerektiği düşüncesi uzun zamandır 

uluslararası düzeyde kabul gören bir konudur (Darling-Hammond, 1999; Gore ve Morrison, 

2000; Kemmis, 2001; Rogers, 2002). Öğretmenlerin araştırmacı nitelikleri taşıması onların 

profesyonelliğinin de önemli bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Öğretmenlerin hem farklı 

düzeylerde araştırma üreticisi hem de tüketicisi olmaları okulların geliştirilmesi ve nitelikli bir 

öğrenme ve öğretme süreci bakımından önemli görülmektedir. Bu düşünceye dayalı olarak 

birçok ülke (örneğin, Finlandiya, Hollanda, Singapur) eğitimini geliştirmek için araştırmayı 

odak noktası olarak görmekte ve öğretmeni bir araştırmacı gibi yetiştirmeye çalışmaktadır 

(OECD, 2017). Böylece öğrenme ve öğretmeyi geliştirmede öğretmenin araştırmacılık rolü 

temele alınmaktadır. Bu şekilde öğretmenlerin sorunların oluştuğu çevrenin bir parçası olarak 

uygulamada karşılaşılan sorunlara daha etkin çözümler geliştirilebilmeleri beklenmektedir. 

Benzer şekilde Türkiye’de de öğretmenlerin araştırma yeterlikleri bazı dönemlerde genel 

öğretmen yeterlikleri arasında yer almış ve öğretmen yetiştirme programlarında ders olarak 

okutulmuştur. Ancak uygulamada öğretmenlerin araştırma yeterliğinin olup olmadığı, 

öğretmenlerin eğitim araştırmalarından nasıl yararlandıkları, kendilerinin araştırma 

etkinliklerine ne düzeyde katıldıklarına ilişkin güncel çalışmalar bulunmamaktadır. Bu 

çerçevede araştırmanın temel amacı öğretmenlerin araştırma yeterliklerine ne düzeyde sahip 

olduklarını, öğrenme ve öğretme süreçlerini etkinleştirmekte eğitim araştırmalarından ne 

düzeyde yararlandıklarını ve araştırmacı öğretmen rolünü ne düzeyde oynadıklarını 

belirlemektir.  

Tarama modelinde desenlenmiş olan çalışmanın örneklemini 2018-2019 eğitim yılında 

Muğla ili Menteşe ilçesi ortaöğretim kurumlarında görevli 512 öğretmenden %95 güven düzeyi 

ile seçkisiz küme örneklemesi yoluyla belirlenen 220 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın 

verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan ölçme aracı ile toplanmıştır. Veriler betimsel 

istatistikler ve karşılaştırma istatistikleri işe koşularak çözümlenmiştir.  

Araştırma sonucunda öğretmenlerin araştırma yeterliklerinin düşük düzeyde olduğu, 

öğretmenlerin öğrenme ve öğretme sürecini geliştirmek üzere eğitim araştırmalarından 

yararlanmalarının ve araştırma etkinliklerine katılımlarının çok sınırlı düzeyde olduğu 

belirlenmiştir. 
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AN INVESTIGATION OF STUDENTS’ LEARNING STYLES AND TEACHERS’ 

TEACHING STYLES: A HIGH SCHOOL CASE 

 

ÖĞRENCİ ÖĞRENME STİLLERİ VE ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETİM 

STİLLERİNİN İNCELENMESİ: BİR LİSE ÖRNEĞİ 

 

Sabriye ŞENER1 

Ayten ÇOKÇALIŞKAN2 

 

Determining students’ learning style is important in order to facilitate students in 

identifying the most effective way for them to gain a deeper understanding of certain subjects 

and make the learning process easier for them. Analyzing learners’ learning style can be very 

helpful and beneficial to the students. It will also increase educational success of the learners. 

Both learning and teaching styles are significant components of the teaching and learning 

process. Matching teaching style and learning style gives students equal chances in the 

classroom and builds student self-awareness. Additionally, it allows them to realize their 

strengths and weaknesses, affects their learning positively. To this end, the aim of this study 

is to identify high school learners’ learning styles and their teachers’ teaching styles. It was 

also aimed to determine whether the styles of students and teachers match or not. The 

research study employs a mixed research design in which both quantitative and qualitative 

research designs are employed. The participants of the study include 140 students 57 males 

and 83 females studying at a state high school and 5 in-service English teachers working at 

the same school in the city center of a western city in Turkey during the spring term of 2019-

2020 education year. Firstly, the Perceptual Learning Style Preference Questionnaire was 

used to determine students’ learning styles. Apart from this, semi-structured interviews were 

conducted with the students to deepen the quantitative results and answer the question in 

collaboration with the quantitative data. Secondly, interview questions were designed to 

collect data from the teachers and the qualitative data were collected by means of semi-

structured interviews. The quantitative data were analyzed by figuring out descriptive 

statistics, such as standard deviations, frequencies, means and etc. The results show that the 

most popular styles were kinesthetic and auditory. The least popular styles were individual 

and group. The qualitative data were analyzed by means of content analysis and it was found 

that both teachers and learners mostly prefer kinesthetic style. In other words, the styles of 

the learners and teachers mostly match which helps to increase students’ motivation, 

awareness, and develop positive attitudes.  

 

Keywords: Preferred learning styles, teaching styles, high school students
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AKADEMİK PERSONELİN ÖĞRETİM BECERİLERİ İLE ÖĞRETMEN 

ADAYLARININ 21. YY. ÖĞRENEN BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER 

 

THE RELATIONSHIPS BETWEEN LECTURERS’ TEACHING SKILLS AND 21st 

CENTURY LEARNING SKILLS OF TEACHER CANDIDATES 

 

Tevfik UZUN1  

Dudu KONANÇ2 

 

Akademik personelin derslerde ortaya koyduğu öğretim becerileri, öğretmen 

adaylarının algı, tutum, düşünce ve davranışlarını etkileyebilmektedir. Akademik personelin 

sahip olması gereken öğretmenlik becerileri öğretmen yetiştiren kurumlarda çalışanlar için 

çok daha hayati bir konudur. Bu bağlamda akademik personelin öğretim becerileri açısından 

değerlendirilmesi ve bu becerilerin öğretmen adaylarının 21. yy. öğrenen becerileri ile olan 

ilişkisinin ortaya konulmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmanın genel 

amacı, akademik personelin öğretim becerileri ile öğretmen adaylarının 21. yy. öğrenen 

becerileri arasındaki ilişkilerin incelenmesidir.  

Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 

bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinin 4. sınıfında eğitim gören 233 öğretmen adayı 

oluşturmaktadır. Veriler, 2018-2019 akademik yılında toplanmıştır. Akademik personelin 

öğretim becerilerini belirlemek amacıyla Şahan (2016) tarafından geliştirilen “Öğretim 

Becerilerine Yönelik Algılar Ölçeği” kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının 21 yy. öğrenen 

becerilerini belirlemek amacıyla Orhan-Göksün (2016) tarafından geliştirilen “21. yy. 

Öğrenen Becerileri Kullanım Ölçeği” kullanılmıştır.  

Bu araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; akademik personelin derslerdeki öğretim 

becerileri ortalamaları “toplam puanda” (x̄=3.08), “genel öğretmen davranışları” alt 

boyutunda (x̄=3.18), “giriş” alt boyutunda (x̄=2.94), “gelişme” alt boyutunda (x̄=3.11) ve 

“sonuç” alt boyutunda (x̄=2.90) “orta” düzeydedir. 

Öğretmen adaylarının 21. yy. öğrenen becerileri ortalamaları “toplam puanda” 

(x̄=3.72), bilişsel beceriler alt boyutunda (x̄=3.98), otonom beceriler alt boyutunda (x̄=3.44), 

yenilikçilik becerileri alt boyutunda (x̄=3.81) “yüksek” düzeyde, işbirliği ve esneklik 

becerileri alt boyutunda (x̄=3.27) ise “orta” düzeydedir. 

Akademik personelin öğretim becerileri (toplam puan) ile öğretmen adaylarının 21. 

yy. öğrenen becerileri (toplam puan) arasında (r=.22, p< 0.01) pozitif yönde anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır. Akademik personelin öğretim becerileri alt boyutu olan “genel öğretmen 

davranışları” ile öğrencilerin 21. yy. öğrenen becerileri alt boyutlarından işbirliği ve 

esneklik becerileri alt boyutu arasında (r=.29, p< 0.01) pozitif yönde anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır. Akademik personelin öğretim becerileri alt boyutu olan “giriş” boyutu ile 

öğrencilerin 21. yy. öğrenen becerileri alt boyutlarından otonom beceriler (r=.15, p< 0.05) 

işbirliği ve esneklik becerileri alt boyutu arasında (r=.28, p< 0.01) pozitif yönde anlamlı bir 

ilişki bulunmaktadır. Akademik personelin öğretim becerileri alt boyutu olan “gelişme” 

boyutu ile öğrencilerin 21. yy. öğrenen becerileri alt boyutlarından bilişsel beceriler (r=.15, 

p< 0.05) işbirliği ve esneklik becerileri alt boyutu arasında (r=.23, p< 0.01) pozitif yönde 

anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Akademik personelin öğretim becerileri alt boyutu olan 

“sonuç” boyutu ile öğrencilerin 21. yy. öğrenen becerileri alt boyutlarından otonom 
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beceriler (r=.16, p< 0.05) işbirliği ve esneklik becerileri alt boyutu arasında (r=.25, p< 0.01) 

pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

Akademik personelin öğretim becerileri öğretmen adaylarının 21. yy. öğrenen 

becerilerini anlamlı olarak yordamaktadır (R=0.222a R2=0.049, F=12.022, p<0.01) ve 

akademik personelin öğretim becerileri öğretmen adaylarının 21. yy. öğrenen becerilerine 

ilişkin toplam varyansın % 5’ini açıklamaktadır. 
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SANATÇI BİR FİLOZOFUN PORTRESİ: ALBERT CAMUS 

 

PORTRAIT OF AN ARTISTIC PHILOSOPHER: ALBERT CAMUS 

 

Yasemin SEZGİNER1 

 

20. yüzyıl felsefe dünyasında öne çıkan varoluşçuluk çoğunlukla bir bunalım 

felsefesi olarak nitelendirilmiştir. Fakat esasında bu nitelendirmeyi haklı çıkarmayan bir 

başkaldırı ahlakıdır. Çünkü varoluşçuluk bulunduğu çağın ekonomik krizlerinin, yaşanan 

dünya savaşlarının insanlar üzerindeki ezici ve yıkıcı izlenimlerine bir ayna tutma çabasında 

olmuştur. Klasik felsefenin toplumu merkeze alan düşünce perspektifinin aksine bireyin 

öznelliğine vurgu yaparak, tekil bireyin yaşam şartlarını ve algısını öne çıkarmıştır. 

Varoluşçulukla birlikte birey mekanikleşen dünyada toplumun atomik bir parçası olmaktan 

çıkarılıp, kendi özünü kendi belirleyebilen özgür bir özne olarak anlamlandırılmıştır. 

Varoluşçu felsefe içerisinde bireyin dünyayı anlamlandırma çabalarını absürd kavramı 

çerçevesinde irdeleyen Albert Camus, yabancılaşma, iç sıkıntısı, ümitsizlik, kötümserlik gibi 

temalar içerisinde bir insan felsefesi yapmıştır. Camus’nün absürdü insanla dünya arasındaki 

ilişkinin uyumsuzluğu, saçmalığıdır. En absürd olanı ise yaşamla beraber karşı konulamaz 

olan ölümün varoluşudur. İnsan kimi zaman bu absürdlüğe dayanamayıp intihar eder, kimi 

zamanda metafizik bir kurtarıcıya sığınarak yaşamaya çalışır. Ancak her iki durum da 

insanın varoluşunu anlamlandıracak çözüm yolları değildir. Çünkü absürdün karşısında 

ancak başkaldırarak durulur. Bu uyumsuz dünya karşısında insan bir yaratıcı rolündedir. 

Akıllı bir varlık olarak absürdün bilincine varan insan başkaldırılarıyla aynı zamanda 

dünyayla savaş halindedir. Ve bu savaş en iyi şekilde sanat ile, sanat eserleri ile ifade 

edilebilir. Nitekim sanat dış dünyaya insanın benliğini, özünü haykırabildiği ortak bir dildir. 

Sanat dış dünyanın uyumsuzluğuna karşı şekil verme çabasında insanın iç dünyasının 

dışavurumudur. Camus bu düşüncelerini bizzat kendisi sanat eserleri icra ederek göstermeye 

gayret etmiştir. Edebi bir kişiliğe sahip olmakla birlikte Camus, özellikle kaleme aldığı 

roman ve tiyatro oyunlarıyla kendisi de sanatçı bir filozof portresi çizmektedir. Camus’nün 

kendi yaşantısından izler taşıyan bu eserler; aynı zamanda yaşadığı dönemin ekonomik, 

sosyal, siyasi ve askeri sorunlarını gözler önüne sermeye çalışan, çağının sesi olan eserlerdir. 

Bu çalışmada da Albert Camus’nün absürd felsefesini ve başkaldırı ahlakını betimlediği 

romanları ve tiyatro oyunları değerlendirilerek, O’nun varoluşçuluğunun sanatçı kimliğine 

etkisi tartışılacaktır. 

 

Anahtar sözcükler/Keywords: Varoluşçuluk, Albert Camus, absürd, başkaldırı, 

sanat 

 
1 Yüksek Lisans Öğrencisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ysmnszgnr@gmail.com 

295



ARTHUR SCHOPENHAUER’UN SANAT ANLAYIŞI ÜZERİNE 

 

ON ARTHUR SCHOPENHAUER'S APPROACH TO ART 

 

Sibel GÖKÇE1 

 

L. N. Tolstoy, ortalama bir insanın sanat hakkında söylediklerini şöyle özetler: 

“Sanat güzeli ortaya çıkaran etkinliktir.” Pekâlâ, neredeyse tüm sanat öğretilerinin mihenk 

taşı olan güzeli nasıl anlamalıyız? Genel bir tabirle güzel, ancak göze hoş gelen görüp de 

beğenilen şeyler için kullanılır. Dolayısıyla duyusal bir haz olmak zorundadır. Bu doğrultuda 

güzele getirilen tüm estetik tanımlamalar iki başlık altında toplanır. İlk görüşe göre güzel, 

mutlak mükemmelin yani düşünce, ruh, istenç ya da Tanrı’nın tezahürlerinden biridir. Ve 

kendi başına vardır. İkincisine göre ise güzel, herhangi bir yarar, çıkar düşünmeksizin 

aldığımız bir tür hazdır. Birinci savda desteklenen nesnel-mistik tavır A. Schopenhauer 

tarafından da kabul edilmiştir. Schopenhauer henüz otuz yaşında iken tamamladığı “İsteme 

ve Tasarım Olarak Dünya” adlı eserinde estetik ve sanata ilişkin fikirlerini deklare eder. Bir 

tasarım olarak dünyanın ontolojik mahiyette varlığını açıklarken onun ancak algılanan bir 

özne tarafından mümkün olabileceğini söyler. Buradan hareketle insanı, felsefesinin temel 

kavramı olan istenç üzerinden değerlendirir. Böylece dünyayı tasarım ve irade olarak ikiye 

böler. Ona göre dünya öznenin tasarımından başka bir şey değildir. Dolayısıyla var olan her 

şeyin en temel ilkesini istenç olarak değerlendiren Schopenhauer’a göre eğilimler ve 

yönelimler bu istenci belirler. Bu istenç ister bilinçli ister bilinçsiz olsun insanın en 

temeldeki bencil güdülerine göre hareket eder. Spinoza’daki gibi her insanda bulunan 

conatüs eğilimi, onu hep isteyen arzulayan ve doyumsuz hazzı isteyen bir canlı haline getirir. 

İstenç bu anlamda bireyi birey yapan şey olsa da aslında çekilen tüm acıların da kaynağıdır. 

Ve Schopenhauer’a göre insanın çektiği tüm acıların, mutsuzluğun, hayal kırıklıklarının ve 

doyumsuzluğun mutlak anlamda son bulması mümkün değildir. İnsanın en büyük hatası 

dünyaya gelmiş olmasıdır. Bu dünya kötülüğün acımasızlığın olduğu bir dünyadır. Bu 

sancıların bireysel bağlamda kurtuluşu ise ancak sanat ve özellikle de müzik ile mümkündür. 

Bu çalışmada Schopenhauer’un sanata ilişkin görüşleri onun felsefi dinamikleri 

çerçevesinde irdelenecektir. 
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KUYUDAN TAŞI ÇIKARMAK: ALBERT CAMUS’UN SİSİFOS SÖYLENİ 

YAPITI ÇERÇEVESİNDE NURİ BİLGE CEYLAN’IN AHLAT AĞACI FİLMİ 

 

TO DRAW THE STONE OUT OF WELL: NURİ BİLGE CEYLAN’S THE WILD 

PEAR TREE FILM AS PART OF THE ALBERT CAMUS’S CLASSIC ESSAY 

THE MYTH OF SISYPHOS 

 

Ulaş IŞIKLAR1 

 

Bireyin hayatla, evrenle ve içinde yaşadığı kültürel ve toplumsal örüntülerle kurduğu 

etkileşimler, kişisel alanda yapılması gereken belirli seçimleri de biçimlendirmektedir. Söz 

konusu seçimler, bireysel yaşamın varoluşsal düzlemdeki sürecini de oluşturan birbirine 

eklemlenmiş halkalar olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte, özellikle postmodern 

dönemde bireyin yaşamı tüm sistematik yapılarıyla birlikte bütüncül olarak kavrama ve 

algılama yeteneği sınırlanmıştır. Dolayısıyla, belirli süreçlerde ortaya çıkan ve bireyin 

kişisel hedeflerini de imleyen seçimler, sorunsal olarak nitelendirilebilecek manevi 

sonuçlara yol açabilmektedir. Bu olumsuz neticenin en uç hali ise, varoluşsal güdüleri tatmin 

edebilecek seçimlere ulaşamama, yani seçememe konumunda meydana gelen kriz 

durumudur. Bu kapasite yoksunluğu, bireyin iç dünyasında negatif yansımalara sebep olarak 

anlam ve değer yitimine işaret eden bir bunalım haline dönüşebilmektedir. Bu noktada birey, 

yaşam, yaşamaya değer mi? sorusuyla kristalize olan kişisel bir çıkmaza doğru 

sürüklenebilmektedir. 

Felsefe tarihinde bu problematiği düşünsel bir dizge içine konumlandıran Fransız 

filozof Albert Camus olmuştur. Sisifos Söyleni adlı eserinde Camus, hayatın bireysel çabaya 

değip değmeyeceğini çeşitli mitolojik öyküler çerçevesinde irdelemiştir. Bu öykülerin en 

önemlilerinden birinde tanrılar tarafından bir kayayı durmaksızın tepeye çıkarmakla 

cezalandırılmış kral Sisifos anlatılmaktadır. Sisifos’un gayretini, bireyin yaşamdaki 

varoluşsal çabasının bir metaforu olarak kullanan Camus, son tahlilde hayatın çabalamaların 

toplamı olduğu ve seçimlerin ya da seçememe durumunun yarattığı tatminsizliklerde dahi 

manevi kriz durumuna karşı başkaldırmak gerektiğini savunmaktadır. 

Camus tarafından ele alınan ve insana ait varoluşsal bir veçhe olan bu düşünsel 

çerçeve, yer ve zaman bakımından evrensel nitelikte bir yorumlama alanı sunmaktadır. Bu 

bağlamda, bütün toplumların kültürel ve sanatsal çıktılarının değerlendirilmesinde yararlı bir 

bakış açısı sağladığı söylenebilir. Bilhassa sinema ve edebiyat yapıtlarında, bu çerçevede 

yorumlanabilecek birey temsillerine rastlamak mümkündür.  

Söz konusu birey temsillerinin gözlemlenebildiği mecralardan birisi de, Türkiye’de 

1990’ların ikinci yarısından itibaren ortaya çıkan ve Yeni Türk Sineması şeklinde 

isimlendirilen anlayışa dâhil filmlerdir. Auteur yönetmenlerin ürettiği bu eserlerdeki 

temsiller, Türkiye’deki modern toplum tecrübesinin yol açtığı fikirsel dönüşümün yanı sıra, 

sosyal koşulların değişimiyle birlikte ortaya çıkan ve genellikle Batı kültürüne atfedilen 

varoluşsal problemlerin sanatsal ifadelerini imlemektedir. Bu anlatılarda, eylem olanakları 

sınırlanmış karakterlerin varoluşsal çabalarının ele alındığı görülmektedir. Bahis konusu 

yönetmenlerden biri olan ve estetik/tematik bakımdan tutarlı bir filmografiye sahip Nuri 

Bilge Ceylan’ın Ahlat Ağacı isimli eserinde de sözü edilen birey temsillerinin izini sürmek 

olanaklıdır.  
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Bu doğrultuda bu çalışma, Nuri Bilge Ceylan’ın Ahlat Ağacı filmindeki birey 

temsillerini sinema-felsefe ilişkisi düzleminde analiz etmeye odaklanacaktır. Camus’un 

Sisifos Söyleni anlatısından yararlanılacak olan analizde anlatı, filmdeki karakterler 

arasındaki ilişkilerin yanı sıra, görsel metin olarak da çözümlenecektir. Bu sayede, Türk 

Sineması’ndaki aktüel bir yapıt çerçevesinde sinema-felsefe bağlantısını ortaya koyan 

sonuçlar yorumlanacaktır. Bunun yanı sıra, filmin yaratıcısının içinde yaşadığı kültürden 

azade bir sanat eseri meydana getiremeyeceği ön kabulünden yola çıkarak, Türk 

toplumundaki sanatçı-bireyin sanatsal ve felsefi çıkarımlarına dönük değerlendirmeler de 

olası hale gelecektir. 
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ÇAĞDAŞ SANATTA SANAT-HAYAT BİRLİĞİ VE SANATIN HAKİKATİ: 

SINIRLARI BELİRSİZLEŞTİRMEK 

 

ART-LIFE UNION IN CONTEMPORARY ART AND THE TRUTH OF ART: 

UNCERTAINING THE BORDERS 

 

Deniz C. KOŞAR 

 

Dada hareketiyle birlikte sanat-hayat ayrımının sorgulandığı süreç özellikle Marcel 

Duchamp’ın hazır-nesnesinde görünür hale gelir ve tartışmaya açılır. Avangardın ütopyası 

olarak Fütüristlerde ve özellikle Konstrüktivistlerde toplumsal olanı sanat ile inşa etme 

düşüncesi her ne kadar yer alsa da hayat ile sınırları henüz korunan sanat alanında, 

performans, eylemler gibi bireysel katılımların izlendiği pratiklerin ortaya çıkmasıyla sanat-

hayat ikiliği tekrar ve keskin bir şekilde tartışmaya açılmıştır (örneğin fluksus, beden sanatı, 

oluşumlar, katılımcı sanat etkinlikleri gibi).  

Günümüzde yeni bir boyut kazanmış sanat pratikleri olarak performans ve eylemler, 

bedenin, eylemin ve deneyimin doğrudan bir nesne olarak kullanılmasıyla kendi ifade 

alanını belirlerken öznenin oluşumu, kültürel ya da cinsel kimlikler, sanatçı ya da izleyicinin 

kimliği, bedenin sınırları, sanatın ve sanat nesnesinin neliği ile ilgili sorgulamalara 

girişmişlerdir. Böylece, bir anlamda, avangardın ütopyası olarak sanat-hayat sınırlarını 

belirsizleştirirler. Ancak günümüzde süregiden sanat-hayat ikiliği tartışmasında en önemli 

eksiklik bu tartışmanın sanatçı ve sanat yapıtı merkezli bir şekilde tartışılmasında 

yatmaktadır. Modern sonrası sorgulamalar ışığında metinlerarasılık ve yapıtlararasılık gibi 

kavramsallaştırmalar ile sanat yapıtının anonim bir noktaya geldiği günümüz sanatında 

sanat-hayat tartışması sanatçı ile izleyicinin iktidarının yer değiştirmesiyle/paylaşılmasıyla 

yeni bir boyut kazanmaktadır. Bir anlamda, Rönesans ile beraber inşa edilen ve büyük S 

harfiyle anılan sanat kurumu yani özerkleşen sanat kendi kurumsallığının tutsaklığından 

söylemin/yorumun çokluğuyla ve kendini politik bir düzleme oturtarak sıyrılmaya çalışır. 

Sanat etkinliğini oluşturan etmen olarak izleyici ve izleyicinin algısı burada merkezi bir 

noktaya geçmektedir.  

Bu incelemede sanat-hayat ikiliğinin sınırlarının muğlaklığı ve yere düşen bir 

gözlüğün sanat nesnesi sanılarak izlendiği günümüz sanat dünyasında bu sınırın neliği, nasıl 

ortaya çıktığı ve yine nasıl belirsizleştiği Tehching Hsieh, Marina Abromoviç, Orlan, Mary 

Ellen Carol, Marcel Duchamp, Joseph Beuys, Chris Burden, Rirkrit Tiravanija, Sarkis gibi 

sanatçılar üzerinden bir yörünge belirlenerek irdelenecektir. Postmodern tartışmaların 

giderek sönümlendiği, özellikle son yıllarda bu bağlamda belli bir gevşemenin olduğu 

görülen ve hakikat-sonrası (post-truth) fazına geçtiğimiz günümüz dünyasında -hayatın 

anlamlandırılması bağlamıyla- sanatın hayat ile ilişkisindeki bu sınır ihlallerinin neliği bir 

hakikat tartışması olarak karşımızda durmakta ve ayrıca bir önem arz etmektedir. 

Dolayısıyla salt bir sonuç elde etmek değil, minör bir bağlamda kalarak var olan koşulları 

serimlemeye çalışmak amaçlanmaktadır. 
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WITTGENSTEINCI BİR PERSPEKTİFTEN SANAT 

 

ART FROM A WITTGENSTEINIAN POINT OF VIEW 

 

Burcu DURUKAN1 
 

Ludwig Wittgenstein daha çok dil felsefesi denince akla gelen ilk isimlerden biri olmasının 

yanında, sanat ve estetik konusunda da felsefe açısından oldukça önemli görüşlere sahip bir 

filozoftur. Bu bildiride, 20. yüzyılın en önemli filozoflarından biri olan Ludwig Wittgenstein’ın sanat 

anlayışı ele alınacaktır. Bildirinin amacı, Wittgenstein’ın birinci ve ikinci döneminde ortaya koyduğu 

estetik konusundaki görüşlerine dair bir karşılaştırma yapmaktır. 

Dil açısından bakıldığında Wittgenstein’ın görüşlerinin birbirinin tersi olan iki döneme 

ayrıldığına dair literatürde birtakım görüş ayrılıkları vardır. Bahsi geçen iki döneme kaynaklık eden 

iki temel eser, Tractatus Logico-Philosophicus ve Felsefi Soruşturmalar, incelendiğinde iki farklı 

dil anlayışı olduğunu söylemek mümkündür. Wittgenstein, ilk döneminde dildeki anlamsal 

karşılıkları mantıkçı bir anlayışa indirgeyen bir dil düşüncesini savunurken, ikinci döneminde dilde 

anlamın mantığın sınırlarıyla çizilemeyeceğini ve anlamın kullanıma göre şekillendiğini savunan bir 

görüş benimsemiştir. Ancak sanat ve estetik açısından bakıldığında, Wittgenstein’ın bu konudaki 

fikirlerinin tüm düşünce hayatı boyunca değişmeden istikrarlı bir şekilde kendini gösterdiğini ve 

estetiğin onun için her zaman önemli bir yere sahip olduğunu söylemek mümkündür.   

Wittgenstein’a göre dil, değeri ifade edemez. Yani değer alanında bulunan etik ve estetik, 

konuşulabilir alana ait değildir. Bu sebeple estetiğin temel unsuru olan “güzel”, ne kadar dil ile ifade 

edilmeye çalışılırsa çalışılsın bu ifade adeta dil duvarına toslayacak ve bu sınırdan daha öteye 

geçemeyecektir. Dolayısıyla “Ne kadar güzel bir müzik!”, “Hoş bir melodi!” vs. gibi cümlelerdeki 

“güzel” ya da “hoş” sıfatlarının Wittgenstein’ın ilk dönem bakış açısından anlamsal bir karşılığı 

yoktur. Diğer bir deyişle, “güzel” ya da “hoş”un sözlü ifadesinin gerçeklikte bir karşılığı yoktur. Bu 

yüzden Wittgenstein’a göre, güzeli dil ile aktarmaya çalışmanın boş bir çaba olduğu söylenebilir. 

Fakat o, estetik değerin kendisinin boş ve anlamsız olduğunu söylememektedir. Aksine, dilin 

ötesinde bir alana koyduğu etik ve estetiğin asıl önemli olan konular olduğunu belirtmektedir 

(Wittgenstein, 1965). Bu bakımdan, dile aşkın olan, yani söz ile ifade edilemeyen “güzel”, sanat 

aracılığıyla ifade bulabilir ve gösterilebilir. Güzelliğin ne olduğunu salt sözcükler yoluyla 

açıklayamasak bile, onun anlamlı bir şey olduğu açıktır. Sanat eserinde içkin olarak kendini gösteren 

bu anlam, dile dökülemese de aslında tam da karşımızda durmaktadır. Dolayısıyla bir ifade biçimi 

olan sanat eseri, Wittgenstein’a göre estetik değerin somut bir karşılığıdır.  

Wittgenstein’ın ikinci dönemine göre sanatı ele aldığımızda ise şu sonuca varmak 

mümkündür: Anlamı belirleyen kullanım olduğuna göre, sanat eserinin anlamı yalnızca o eseri 

yaratan sanatçıda değil, aynı zamanda sanat eseri ile temas halinde olan izleyici/dinleyicidedir de. 

Yani bir sanat eserinin anlamı da kullanımda açığa çıkar. Wittgenstein’a göre karşılıklı anlamlı bir 

konuşma yapmayı mümkün kılan dil oyunu ve yaşam biçimi kavramlarıdır. Dili model olarak alırsak, 

bir ifade şekli olan sanat da tıpkı dil gibi aynı dil oyununa dâhil olan ve ortak yaşam biçimlerini 

paylaşan kişilerce anlaşılırdır. Sonuç olarak Wittgenstein için estetik değerin dil ile ifade edilmesi 

hala mümkün değilse de kullanım ile farklı anlamlar kazanan farklı değerlerden bahsedilebilir.  
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MİMARLIK ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNE YÖNELİK 

TASARIM ÇALIŞMALARI  

 

ARCHITECTURE STUDENTS' DESIGN STUDIES FOR UNIVERSITY CAMPUS 

 

Meltem ÖZÇAKI 

 

Mimarlık farklı disiplinler ile birlikte çalışmaktadır. Mimar adayları eğitimlerinde ve 

sonraki meslek hayatlarında çeşitli disiplinlerle koordinasyon içindedir. Mühendislik dalları 

ve kentsel planlama mimarların entegre olduğu alanlardır. Bunun yanı sıra tarih, felsefe, 

sosyoloji gibi farklı konularda ufuklarını, bakış açılarını geliştirecek şekilde bilgi sahibi 

olmaları beklenir. Yeni gelişmeleri ve teknolojileri takip etmeleri; kültürel, çevresel, doğal, 

sosyal, ekonomik verilerin farkında olmaları; diğer disiplinlerden edindikleri verileri 

yorumlayabilmeleri, güncel olanı bilmeleri için araştırma yapmaları ve söz konusu verileri 

özümseyip çıkarım yaparak özgün tasarımlar gerçekleştirmeleri istenir. Bu bağlamda algı 

becerileri, gözlem kabiliyetleri ve araştırma disiplinleri, problem belirleme ve çözme 

yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlar. Eğitim süreçlerinde söz konusu bakış açısına sahip 

olmalarını destekleyecek uygulamalara yer verilmesi gelişimlerine katkı sağlar. 

Bildiride öğrencilerin söz konusu bakış açısını geliştirmeyi amaçlayan bir çalışma 

aktarılacaktır. Çalışma Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Mimarlık Bölümü öğrencileri 

ile gerçekleştirilmiştir. Süreç kapsamında amaçlanan öğrencilerin eğitim gördükleri 

üniversite kampüsündeki ihtiyaçları belirlemeleri ve bunların çözümüne yönelik öneriler 

ortaya koymalarıdır. 

Çalışma kapsamında önce üniversite kampüsündeki ihtiyaçların belirlenmesi için 

öğrencilerle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Eleştiriler üzerinde birlikte tartışılmıştır. 

Çözüm önerisi üretilebilmesi için, olumlu olarak nitelendirdikleri başka yerlerde 

gerçekleşmiş uygulamaları araştırmaları beklenmiştir. Elde edilen veriler yazılı hale 

getirilerek rapor olarak düzenlenmiştir. Raporda uygulamalara ait görsel verilere de yer 

verilmiştir. Raporda güvenlik, kampüs içindeki ulaşım, yurtlardan kampüse ulaşım, bisiklet 

ile ulaşım, duraklar, Sosyal Yaşam Merkezi, yemekhane, kampüsün olanakları, yeşil alan ve 

açık alanlar, spor alanı, sosyal aktiviteler, yönlendirme, iletişim, genel temizlik ile ilgili 

sorunlar, öneriler ve istekler yer almıştır. Mimarlık Bölümü öğrencilerinin eğitim kalitesini 

arttırmaya yönelik önerilere de yer verilmiştir. 

Çalışmanın sonraki aşamasında öğrencilerden ihtiyaçlara uygun mekânsal öneriler 

geliştirmeleri istenmiştir. Bu bağlamda kapalı, yarı kapalı ve açık mekân düzenlemeleri 

gerçekleştirmişlerdir. Çözüm önerilerini mimarlığın ifade araçları olan teknik çizimler ve 

maketler ile ifade etmişlerdir. Poster çalışmaları gerçekleştirmişlerdir. 

Bildiride Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi merkez kampüsü ile ilgili olarak 

Mimarlık Öğrencileri ile yürütülen süreç, elde edilen veriler ve ortaya konan tasarımlar ile 

ilgili bilgi aktarılacaktır. Çalışmalar görsel verileri içerecek şekilde sunulacaktır. 
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MEKÂNIN MESAJI VE İLETİŞİMDE TASARIMIN YERİ 

 

THE MESSAGE OF SPACE AND THE ROLE OF COMMUNICATION IN 

DESIGN 

 

Nimet ÇELEBİ 

Bahar AKBULAK 

 

Tasarım hayatımızın her alanında karşımıza çıkan bir olgudur. İnsanoğlunun 

varoluşundan bu yana karşımıza çıkan, zihinde tasarı durumundayken olgunlaşıp gelişen bir 

düşüncenin eylem olarak sonuçlanmasıdır. Düşünceleri ifade edebilme aracı olan grafik 

tasarım ise bu noktada tanıtım görevi üstlenir. Her mecrada karşımıza çıkan, hedef kitleye 

kısa yoldan ulaşan tasarım, disiplinlerarası imgeler aracılığı ile kullandığı kavramlarla 

beraber duygu ve düşünceleri bu yolla dışa vurmakta ve tasarımla/düşünceyi 

buluşturmaktadır.  

Dünyada ve Türkiye’de son yılların en çok tercih edilen reklam ortamlarından olan 

açık hava reklamcılığı, geniş kitlelere ulaşma potansiyeli ve teknolojiyi takip etme hızı ile 

şüphesiz hayal gücü ve dijital reklamcılık içinde bulunduğumuz zaman diliminde yaratıcılığı 

da zorlayan bir reklam ortamı olma özelliğini korumaktadır. Açık havanın en önemli 

avantajlarından birisi olan yaratıcı çalışmalara olanak tanıması da bu mecrayı cazip 

kılmaktadır. Ayrıca, açık hava özellikle gerilla reklam uygulamalarına olanak sağlayan 

mekânı tasarımın içine alarak etkili iletişim yollarından birini oluşturmaktadır. 

Toplumla tasarımın buluştuğu yer olan kent, caddeler, müze ve sergi salonları, 

reklam panoları, eve giren tasarım ürünleri, kitle iletişim araçları, yeni fikir ve kavramların 

tanıtılıp tanımlanacağı mecralar olarak yeniden karşımıza çıkmaya başlamıştır. Böylece bu 

mecraların, dev şirketlere ait ticari fikirlerin cirit attığı alanlar değil, belli bir felsefi altyapıya 

ve eleştirel mesaja sahip düşüncelerin filizlendiği tarlalar haline gelme potansiyelinin farkına 

varılmıştır. Grafik tasarımcı ise mekâna bir görsel iletişim platformu olarak bakar, işaret ve 

simgelerin yardımıyla iletişimini mekân aracılığıyla kurar (Taşçıoğlu, 2013, s.163-165). 

İnsanlar mekânlarda bulunur ve zaman geçirir. Mekânın bulunduğu konum, amaç ve 

geçirilen zaman kuşkusuz birbiriyle ilintilidir. Mekânda konumlandırılan tasarım ögeleri ise 

geçirilen zaman ve bu zamana bağlı olarak aktarılmak istenilen bilgiyi algılama da 

değişkendir. Aynı tasarım farklı mekânlarda farklı etkiye sahip olabilir. Bu çalışmada 

disiplinler arası yaklaşımla mekân, tasarım ve iletişim kavramları açıkhava reklamlarının 

verdiği mesaj ve mekânın mesajı bağlamında oluşturduğu ilişki mekân içinde bıraktığı iz 

gerilla reklam örnekleriyle ele alınacaktır. 
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GÜNÜMÜZ SERGİLEME VE ÜRETİM OLANAKLARIYLA RENK ALAN 

RESMİNİ ÇÖZÜMLEMEK 

 

ANALYZING COLOR FIELD PAINTING THROUGH EXHIBITION AND 

PRODUCTION POSSIBILITIES IN NOWADAYS 

 

Berna COŞKUN ONAN 

Büşra Nur KUTLUAY 

 

Dışavurumculuk belli bir dönemde ortaya çıkıp sonlanan bir akım veya modernlere 

ait bir tavır olmanın yanı sıra erken çağlarda insanın kendini görsel yollarla ifade etmeye 

başladığı ilk görsellerden günümüze süreklilik gösteren bir sanat kuramıdır. 20.yüzyıl 

boyunca dışavurumculuk çeşitli gruplaşmalara gitmiştir. Bu gruplaşmalardan biri olarak 

soyut dışavurumculuktan bahsedildiğinde genel hatlarıyla sınıflandırılabilecek iki tarz 

oluştuğu görülmektedir. Bu tarzları benimseyenlerin kendi içinde tavır farklılığı taşıyan 

sanatçılar olması nedeniyle Aksiyon Resmi ve Renk Alan Resmi gibi tanımlamalarla 

ayrıldığı fark edilmektedir. Her iki sanatsal hareket de jeste dayalı olmaları, etkileri ve renk 

kullanımları bağlamında bir ortaklık gösterirken içerik ve biçim ilişkisi bağlamında 

farklılaşmaktadır. Sanat yapıtları dönemin sosyolojik, politik ve teknolojik gelişmelerinden 

ve bunlara paralel paradigmalardan etkilenmekte, zamanın ruhunu yansıtmaktadır. 

Günümüz sanatları, bu birikimsel tarih anlayışına dayanan ve aynı zamanda bu birikimsel 

yapının öncü gelişmelerinde olduğu gibi çağın üretim koşullarından son derece etkilenen 

değişiklikleri de barındırmaktadır. Bu çalışma özelinde günümüzde çeşitli biçimlerde 

sıklıkla karşımıza çıkan renk alan resmi pratikleri; New York Okulu ile olgunlaşan ve 

Clement Greenberg ile kuramsallaşan temel zemine oturmakla beraber; plastiğin kullanımı, 

dijital uygulamalar ve kamusal alan yerleştirmeleri gibi oldukça geniş bir yapısal çeşitlilik 

göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, ‘‘Günümüz üretim ve sergileme olanaklarının renk 

alan resmi uygulamalarına yansımaları nelerdir?’’ sorusuna yanıtlar bulabilmektir. Bu 

amaçla 1945 sonrası çağdaş sanat pratiklerine yer veren kuramsal veri tabanı esas alınmış; 

günümüz dijital olanakları ile gelişen sosyal ağlar ve internet kaynakları ile söz konusu 

bağlama yönelik hazırlanan bir görsel arşiv kullanılmıştır. Buna göre elde edilen bulguların 

renk alan resmi anlayışının günümüz üretim olanakları bağlamında obje, malzeme, yüzey, 

eleştiri ve teknoloji ortak temalarında gruplaştığı ve sergileme olanakları bağlamında ise 

mekan ve etkileşime yoğunlaştığı görülmüştür. Araştırmada elde edilen sonuçlar; 

günümüzde renk alan resmi anlayışının üretim bağlamında teknoloji, seri üretim gibi 

olanaklardan yararlandığını ve sergileme bağlamında kamusal alana yönelik yerleştirmeler, 

planların üç boyutluluk kazanması gibi ontolojik yönelimlere doğru kaydığını 

göstermektedir. 
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SANATA AYRILAN PAY EKSENİNDE KENT VE KÜLTÜR İLİŞKİSİ 

 

CITY-CULTURE RELATIONS IN CONTEXT OF PERCENT FOR ART 

STRATEGY 

 

Bengi POLAT 

Şebnem GÖKÇEN 

 

Kamusal sanat, kentlerin yeniden geliştirilmesi, kentsel mekânların estetik olarak 

geliştirilmesi ve kentlilerin yaşam kalitesinin artırılması ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle, 

kamusal sanat, kentlerin giderek yaygınlaşan ve öne çıkan bir özelliği haline gelmektedir. 

Aynı zamanda kamusal sanat kentlerin ekonomik, sosyal ve kültürel dönüşümünde bir dizi 

rol oynadığı kabul edilmektedir (Hall ve Smith 2004, s. 175). 20. yüzyılın sonlarındaki 

politik ve ekonomik paradigmalardaki hızlı değişimlerin etkisiyle kentler sosyal, ekonomik 

ve mekânsal açıdan önemli değişimlere uğramıştır. Küresel yarışta kentler rollerini yeniden 

tanımlamış ve kentlerde yükselen kültür kavramlarının oluşturduğu çerçeve (kültür 

endüstrisi, yaratıcı kentler, kültür-eksenli dönüşüm, kültürel planlama vb.) kentsel rekabet 

edebilirlik sürecinin temel araçlarından biri haline gelmiştir. Kültür alanına atfedilen yeni 

anlamlarla birlikte kamusal sanat, kültür politikalarının bir parçası haline gelmiştir.   

1980'lerden bu yana Avrupa’daki kentler, ABD ve ötesinde, kamu ve özel sektör 

katılımlarındaki artış, sanat politikasının ve idari yapıların genişlemesi ve sanatçıların 

kentsel tasarıma artan entegrasyonu ile karakterize edilen bir kamusal sanat rönesansının 

varlığı yönünde düşünceler bulunmaktadır (Hall ve Smith 2004, s. 175). 1980'lerde kamusal 

alanların hareketlenmesi ve canlandırılması için sanat eserlerinin kullanımına yeniden ilgi 

gösterilmiştir (Roberts ve Marsh, 1995, s. 189). Kamusal sanata artan ilginin ve kamusal 

sanatın kentlerin dönüşümüne olan katkısının arkasında kentlerin kültür politikaları kayda 

değer yer tutmaktadır. Bu çerçevede kamusal sanatın kentlerdeki bir anlamda yükselişinde 

önemli bir politika olan “Sanata Ayrılan Pay” stratejisi (Percent for Art) ise kamusal sanatın 

kentlerdeki varlığını teşvik etmek için yürütülen ve sanat eserlerinin üretimini finanse etmek 

için kullanılan en yaygın yöntemlerden biridir. Günümüzde politikayı benimseyen ve 

uygulayan ülkelerde, merkezi yönetimden yerel yönetimlere farklı kademelerde sanata 

ayrılan pay stratejisi kentlerin kültür politikalarının bir parçası olarak yürütülmektedir. 

Birçok ülkede yaygın olarak uygulanan bu strateji ile kamu yapılarının yapımı ya da tadilatı 

için ayrılan bütçenin %1’i oranında pay kamusal sanat eserlerinin yapımı için ayrılmaktadır. 

Sanata Ayrılan Pay stratejisi tüm dünyada çok sayıda kentin benimsediği stratejik bir araç 

olarak önemlidir.  

Bu bildiride, Sanata Ayrılan Pay stratejisine yönelik farklı coğrafyalardaki idari 

düzenlemelerin (yönetmelik, strateji planı, kültür planı vb.) tarihsel süreç içerisindeki 

gelişimi incelenecek, söz konusu stratejinin gelişmiş batı ülkelerindeki uygulanma alanları 

kategorize edilerek örneklenecek ve farklı coğrafyalardaki uygulamaların sonuçları başarı 

ve/veya başarısızlık çerçevesinde değerlendirilecektir. Bu değerlendirme kapsamında 

stratejinin çatısını oluşturan kültür planları (culture plans) ve kamusal sanat planları (public 

art plans) incelenecek ve kentlerin kültür politikalarının nasıl bir kurguya oturtulduğu ortaya 

çıkartılmaya çalışılacaktır. Bu çaba, stratejinin başarılı uygulamaları için literatürde sıklıkla 

örnek gösterilen Chicago, Barcelona ve Dublin gibi kentlerdeki örneklerin yanı sıra özgün 
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koşullarının asimetrik olarak yansıma bulduğu Newcastle Upon Tyne kentindeki 

uygulamalar üzerinden farklılaşan bağlamsal tartışmaları da içermektedir. Anılan inceleme 

ve tartışmaların, yerel/merkezi yönetimlerin kültür politikaları üzerinden kent ve sanat 

ilişkisine ışık tutacağı ve sanata ayrılan pay stratejisine kentlerin günümüz yapılanmasında 

atılması gerekli temel adımlardan biri olarak değer verilmesi gerektiği düşünülmektedir. 
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EĞİTİM KADEMELERİNE GÖRE ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME 

DÜZEYLERİNE GENEL BİR BAKIŞ 

 

AN OVERVIEW OF STUDENTS CRITICAL THINKING LEVELS BY 

EDUCATIONAL LEVELS 

 

Gülşah ERDOĞAN1 

Aycan ÇİÇEK SAĞLAM2 

 

Eleştirel düşünme genel olarak; ne yapılacağına ve neye inanılacağına karar vermeye 

odaklanan, mantıklı ve yansıtıcı düşünme olarak tanımlanabilir (Ennis, 1991 akt. Korkmaz 

ve Yeşil, 2009, s. 20). Moore’e (2001) göre eleştirel düşünme genel olarak yüksek düzeyde 

düşünmeyi gerektirir, yani uygulama veya analizden çok sentez ve değerlendirme yapmayı 

gerektirmektedir (Özdemir, 2005, s. 2).  Bu çalışmanın amacı, ilköğretim, ortaöğretim ve 

yükseköğretim kademelerinde eleştirel düşünme eğilimlerine ilişkin olarak Türkiye’de belli 

bir dönemde yapılan araştırmaları genel olarak değerlendirmek ve konunun önemine dikkat 

çekmektir. Bu amaç doğrultusunda her bir kademede yapılan ve internet üzerinden (Google 

Akademik) ulaşılabilen araştırmalar incelenmiştir. Eleştirel düşünme konusu güncelliğini 

kaybetmeyen ve yoğun çalışılan bir konu olduğu için çok sayıda araştırmaya 

rastlanmaktadır. Zaman konusundaki sınırlılığı dikkate alarak 2019 yılında yapılan 

araştırmalar dikkate alınmıştır. Bu amaçla taramanın yapıldığı Eylül ve Aralık aralığında 

ulaşılabilen ilköğretim kademesinden 18, ortaöğretim kademesinden 7 ve yükseköğretim 

kademesinden 16 araştırma olmak üzere toplam 41 çalışma değerlendirilmiştir. Her bir 

kademe öncelikle kendi içinde değerlendirilmiştir. Son olarak genel olarak yapılan 

araştırmalar değerlendirilmiş ve öneriler getirilmiştir.  

İlköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kademelerine tek tek bakıldığında her bir 

kademede de çalışmaların genel olarak öğrencilerin eleştirel düşünme düzeyleri üzerine 

yapıldığı görülmektedir. Öğretmenler ve eğitim yöneticileri ile ilgili araştırmaların sınırlı 

olduğu görülmüştür. Kademelere göre bakıldığında, ilköğretim kademesinde cinsiyet, 

ailenin ortalama aylık geliri, ders başarıları, günlük televizyon izleme süreleri ve kitap 

okuma sayısı gibi değişkenlerin eleştirel düşünme eğilimleri ve eleştirel düşünme becerileri 

üzerinde etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ortaöğretim kademesine baktığımızda cinsiyet, 

akademik başarı, anne baba tutumu, çevre, medya gibi değişkenlerin eleştirel düşünme 

eğilimleri ve eleştirel düşünme becerileri üzerinde etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Yükseköğretim kademesinde ise cinsiyet, öğrenim görülen ana bilim dalı, yaş, cinsiyet, yaş, 

anne-baba eğitim durumu, algılanan sosyo-ekonomik düzey, algılanan kişilik özelliği ve 

başar öğrencilerin 1. sınıf ve 4. sınıf olması gibi değişkenlerin eleştirel düşünme eğilimleri 

ve eleştirel düşünme becerileri üzerinde etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Genel olarak 

sonuçlara bakıldığında da tüm kademelerde öğrencilerin eleştirel düşünme düzeylerinin orta 

düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum üzerine öğrencilerin eleştirel düşünme 

düzeylerini yükseltmek için bazı öneriler sunulmuştur. Bu araştırmalarda dikkat çeken en 

belirgin önerilerden biri, okullarda uygulanmakta olan ölçme ve değerlendirme araçlarının 

yeniden ele alınarak, düşünme becerilerini temele alan Bloom taksonomisine göre 

öğrencilerin analiz, sentez ve değerlendirme yapmalarını gerektiren ölçme ve değerlendirme 

araçlarının geliştirilmesidir. Ayrıca, ölçme ve değerlendirme aracı olarak klasik tür olarak 

bilinen sınavların yanı sıra rubrik (ölçütler takımı) değerlendirme veya portfolyo (gelişim 
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dosyası) değerlendirme gibi araçların kullanılmasının da öğrencilerin eleştirel düşünme 

becerilerini ve eğilimlerini kazanmalarında etkili olabileceği belirtilmiştir (Akbıyık ve 

Seferoğlu, 2006). Ayrıca eleştirel düşünme becerilerini öğrencilere kazandırmak için 

okullarda eleştirel düşünme becerilerinin kazandırılıp geliştirilebilmesi için hem teorik 

düzeyde hem de uygulamalı olarak eleştirel düşünme öğretiminin yapılması gerektiği 

söylenebilir. Bu çerçevede öğretimin her kademesinde verilen farklı derslerde, eleştirel 

düşünme eğilim ve düzeylerinin gelişimini sağlayacak etkinliklere yer verilmesi önerilebilir. 
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İDEOLOJİNİN NÖROFİZYOLOJİSİ VE EĞİTİM 

 

NEUROPHYSIOLOGY OF IDEOLOGY AND EDUCATION 

 

Gülşah POLAT1 

Feyyat GÖKÇE2 

 
Son yıllarda hukuk, edebiyat, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, eğitim gibi sosyal bilimler 

alanlarında pek çok çalışmanın nörofizyoloji ile ilişkilendirildiği görülmektedir. Ortaya atıldığından 

bu yana her dönemde farklı biçimlerde tanımlanan ideolojinin de kuşkusuz beynin fizyolojik yapısını 

inceleyen nörofizyoloji ile yakından ilişkili olduğunu gösteren birçok araştırmadan söz edilebilir. Bu 

çalışmanın amacı ideolojik davranışları nörofizyoloji bilimiyle temellendirilerek ideoloji ve 

nörofizyoloji arasındaki ilişki ortaya koymaktır. Bu amaç için alan yazın taranmış ve alanın 

uzmanlarından görüşler alınarak yorumlarda bulunulmuştur. 

Yunanca kökenli olan ideoloji terimi, fikir anlamındaki “idea” ve bilim anlamındaki “logos” 

sözcüklerinden türetilmiş olup “doğru düşünme” bilimi olarak belirtilse de ideolojiler en temel 

anlamda bir grubun inanç sistemi olarak tanımlanabilir. Son yüz yıldan bu yana ise ideolojinin, yeni 

bir toplumsal yapı kurmaya yönelen siyasal hareketlerin görüşlerini dile getiren ve yeni toplumu 

betimleyen “izm” olarak iş gördüğü söylenebilir. İdeoloji incelendiğinde ideolojinin, insan ve 

düşünce olarak iki temel değişken etrafında şekillenerek tanımlandığı görülmektedir. Bu değişkenler 

doğrudan insan beyninin ve sinir sisteminin fizyolojisi ile uğraşan nörofizyolojinin çalışma alanıyla 

ilişkilidir. Beynimiz; organizmanın tüm faaliyetlerinin işleyişini denetleyen duyum ve bilinç merkezi 

olup sürüngen beyin(R-Kompeks), düşünen beyin (neokorteks) ve duygusal beyin (limbik sistem) 

olmak üzere üç bölümlüdür. Sürüngen beyin, yaşamamız için gerekli olan tepkileri idare eden, 

önceden programlanmış bir düzenleyicidir. Neokorteks, diğer adıyla düşünen beyin düşüncenin 

merkezidir. Limbik sistem ise duygusal yetilerin büyük oranda işlendiği bölümdür. Limbik sistemin 

önemli bir parçası olan amigdala, duygusal anıların özellikle rahatsız edici olanlarını depolar ve 

benzer senaryolarla karşılaştığımızda korku, kaygı ve savaş ya da kaç tepkisini harekete geçirir. 

Amigdalanın yeterince çalışmaması ya da çok çalışmasının düşünen beynin daha az çalışması 

anlamına geldiği söylenebilir. Birçok amacın gerçekleştirilmesi sürecinde amaca sıkı sıkıya bağlılığı 

sağlayan bir inanç olarak ideoloji, korkunun ve var olmanın itici gücü olabilir. Bu durumlarda birey 

varlığını tehlikeye atarak amaca yönelebilir ve düşünen beyin etkisiz hale gelebilir. Siyasal yapılar 

ve kimi örgütler var olmalarını ideolojik oluşumlar aracılığı ile sürdürmeyi amaç edinebilirler ancak 

ideoloji yoğun sistemler hiçbir zaman bilim ve aklı temele alan sistemlerle karşılaştırılamazlar. Bu 

ideolojik tünelden kurtulmanın en iyi aracının bilimi ve demokrasiyi temele alan bir eğitim sistemi 

olduğu söylenebilir. Bedenen, zihnen ve ruhen sağlıklı bireyler yetiştiren, çağa uyum sağlayacak bir 

biçimde bireylerin yaşam becerilerini geliştiren, bireylere huzurlu yaşayacakları olanaklar 

yaratabilecek bir nitelik kazandıran bir eğitim politikası uygulayabilen toplumlarda beynin 

neokorteks bölümü insanlar tarafından daha aktif kullanılarak amigdala baskılanacaktır. Bu süreçte 

amigdalayı harekete geçiren ideolojik inançlar yerine daha çok kitap okumak, daha çok tiyatroya, 

sinemaya gitmek, daha çok müzik dinlemek, okuduklarımız, gördüklerimiz ve hissettiklerimiz 

üzerinde konuşmak, tartışmak, öğrendiklerimiz üzerinde eleştirel bir bakış açısı geliştirmek, 

sorgulayarak ve analiz ederek anlamaya çalışmak bireysel ve toplumsal gelişmeye katkıda 

bulunabilir.  
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM İNANÇLARI, ELEŞTİREL DÜŞÜNME 

EĞİLİMLERİ VE ÖZ YETERLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER 

THE RELATIONSHIPS AMONG PRE-SERVICE TEACHERS’ EDUCATIONAL 

BELIEFS, SELF-EFFICACIES, AND THEIR CRITICAL THINKING 

DISPOSITIONS 

Elif ILİMAN PÜSKÜLLÜOĞLU 

İbrahim ÇOLAK 

Yılmaz İlker YORULMAZ 

İnançlar, bireyin herhangi bir olay karşısında nasıl tepki vereceğini belirleyen 

önceden kazanılmış içsel bir durum olarak tanımlanan tutumların (Senemoğlu, 2013) bilişsel 

bileşenine karşılık gelmektedir. İnançlar, tutumun yönünü ve bireyin davranışının eğilimini 

belirlemektedir (Güney, 2016). İnançlar, tutumlarla birlikte bireylerin kişiliklerini ve 

kararlarını etkilemekte, yaşamlarına devam etmeleri için gerekli olan zemini sağlamaktadır 

(Eren, 2010). Bireylerin yaşamlarının birçok alanına ilişkin inançları olabilir. Öğretmenlerin 

de benzer şekilde birçok farklı alanda inanca sahip olması normaldir. Ancak öğretmenlerin 

eğitim inançlarının kritik bir önemi olduğu öne sürülebilir. Çünkü öğretmenler eğitim 

felsefelerinden beslenen eğitim inançlarına göre eğitim ortamlarını şekillendirmektedirler 

(Livingston, McClain ve DeSpain, 1995). Diğer bir ifadeyle, öğretmenler eğitim inançları 

doğrultusunda kendilerinin ve öğrencilerin konumunu, ne tür bilgiyle meşgul olacaklarını ve 

hangi tür değerleri öğrencilere kazandıracaklarını belirlemektedirler. Daha da önemlisi tüm 

bunların sonucunda mevcut yapıyı yeniden mi üreteceklerine yoksa yeni bir yapı mı ortaya 

koyacaklarına karar verebilmektedirler. Ayrıca öğretmenlerin eğitim inançlarını anlamak, 

mesleki hazırlıklarına katkı sağlayabileceği gibi öğretim ortamlarının iyileştirilmesine de 

destek olabilir (Pajares, 1992). Sonuç olarak inancın, tutum ve davranış üzerindeki etkisi 

kadar öğretmenin eğitim inancının taşıdığı potansiyelin de önemli olduğu söylenebilir. 

İnançların sahip olduğu potansiyelin yanı sıra eğitim de toplumsal yapılar üzerinde 

önemli bir potansiyel taşımaktadır. Eğitim ekonomi, aile, din, politika, hukuk gibi toplumsal 

yapıların ve toplumsal sınıf, toplumsal hareketlilik gibi ögelerin şekillenmesinde belirleyici 

olmaktadır (Hurn, 2018; Tezcan, 2013; Wallace ve Wolf, 2013). Eğitim sistemi içerisinde 

öğretmenler eğitim etkinliklerinin yürütülmesinden sorumludurlar. Bu çerçevede 

öğretmenler, eğitimin en önemli ögesi olan öğrencilerin potansiyellerinin ortaya 

çıkarılmasında, geliştirilmesinde ve şekillenmesinde belirleyici bir role sahiptirler. Bu rolün 

yerine getirilmesinde de öğretmenlerin eğitim inançları etkili olmaktadır. Öğretmenlerin 

eğitim inançları eğitimleri, kişilikleri ve deneyimleri sonucu zaman içerisinde kemikleşmeye 

başlamaktadır. Öğretmenlerin sahip oldukları eğitim inançlarının toplumun yapılanmasında 

üstlendiği kritik önem değerlendirildiğinde, öğretmen adaylarının geleceğin toplumunu 

şekillendirme potansiyeli taşıdığı öne sürülebilir.  

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, öğretmen adaylarının eğitim 

inançlarının birçok olguyu etkileyebileceği ve birçok olgudan etkilenebileceği söylenebilir. 

Bu çalışmada eğitim inançlarının eleştirel düşünme eğilimleri ve öz yeterlik ile ilişkili 

olduğu öngörüsünden hareket edilmektedir. Çünkü eleştirel düşünme eğilimlerinin 

bireylerin tutumlarını ve davranışlarını etkileme potansiyeline sahip olduğu bilinmektedir 
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(Facione, Facione ve Giancarlo, 2000). Diğer taraftan öz yeterlik bireyin başarısını ve nasıl 

bir birey olacağını şekillendirme potansiyeline sahiptir (Bandura, 1993). Bu nedenle, bu 

çalışmada, öğretmen adaylarının eğitim inançları, eleştirel düşünme eğilimleri ve öz 

yeterlik inançları arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amacı 

gerçekleştirmek üzere araştırmanın verileri 2018-2019 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı 

Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 325 öğretmen adayından 

toplanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Eğitim İnançları Ölçeği, Eleştirel 

Düşünme Eğilimleri Ölçeği ve Özyeterlik İnancı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada 

betimsel ve kestirisel istatistiklerden yararlanılacak ve belirtilen değişkenler arasındaki 

ilişkiler korelasyon analizi ile incelenecektir.  

Anahtar sözcükler/Keywords: Eğitim inançları, öz yeterlik, eleştirel düşünme 

eğilimleri, öğretmen adayları 
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ÖZGÜRLÜK FELSEFESİ VE TEKNOLOJİ 

 

PHILOSOPHY OF FREEDOM AND TECHNOLOGY 

 

Özlem KÜÇÜK1 

 
İnsanlar, özgür olmak ister. Özgürce konuşmak, davranmak, yaşamak ister. Hegel’in 

tarih tezi özgürlük mücadelesi üzerinedir. Karl Marx, komünizmin nihai hedefi, bireysel 

özgürlüktür der. Nietzsche’nin tarih tezi ise daha özgür, daha acımasız ve bütün kuralları bertaraf 

eden üstinsana ulaşmaktır. Diğer taraftan insanlar, özel yaşam alanlarının ve mahremiyetlerinin 

korunmasını da önemserler. Büyük çoğunluk, kişisel verilerinin herhangi bir zamanda herkes 

tarafından erişilebilir olmasını istemez. Ancak, bilgi teknolojisindeki son gelişmeler gizliliği 

tehdit etmekte ve kişisel veriler üzerindeki kontrol oranını azaltmaktadır. Nitekim 20. yüzyılın 

ikinci yarısında, kişisel verilerin artan düzeylerde işlenmesine cevaben veri koruma rejimleri 

uygulama alanına girer. Aynı zamanda, 21. yüzyıl, büyük veri ve gelişmiş bilgi teknolojisi (örn. 

Derin öğrenme biçimleri), çok uluslu teknoloji şirketlerinin yükselişi ve exabyte verilerin 

depolanması ve işlenmesi ile birlikte dijital platform ekonomisi çağına dönüşmektedir. Ünlü 

Fransız filozof Foucault ise, bireysel özgürlüğün teknoloji ve onun getirdiği yeni yönetim biçimi 

neo-liberalizm ile kontrollü bir gözetim mekanizması tarafından sakatlandığını savunur. Dünya 

Bankası 2019 Dünya Kalkınma Raporu ise dijital platformlar başta olmak üzere hızla ilerleyen 

innovasyon ve teknoloji nedeniyle çalışmanın doğasının değiştiğini ifade eder. Nobel ödüllü 

iktisatçı Sen ise, iktisadi kalkınmada üç özgürlüğün önemi vurgular: Siyasal Özgürlükler ve 

insanlar arası ilişkilerde şeffaflık, fırsata erişim özgürlüğü ile fakru zaruret içindekilere maddi 

koruma güvencesi. Burada, Sen’in fırsata erişim özgürlüğü olarak ifade ettiği konu ise, devletin 

sağladığı bazı imkânlara erişimde yaşanan zorluklar gösterilebilir. Örneğin, devletin çocuklu 

annelere yaptığı süt yardımından yâda ilaç yardımından bireyin haberdar olmaması yâda olsa da 

ulaşamaması hali fırsata erişim özgürlüğünü engeller. Burada her hanenin internete erişimini 

sağlamak, bireylerin habersiz kalmalarını engelleyebilir ancak bunu başarmak cinsiyet ideolojisi 

ile ilgili olumsuzlukları aşmayı da gerektirebilir. 11 Ocak 1944’te ABD, iç savaştan buyana en 

büyük çatışmanın içine girmişti. ABD Başkanı Franklin Delano Roosevelt’in radyodan 

Amerikan ulusuna sesleniş konuşmasında yaptığı vurgu, geleceğin en büyük hedefi, tüm uluslar 

için tek kelimeyle güvenliktir olmuştur. Güvenlik sadece, fiziksel saldırılardan korunmak 

değildir, korkudan azade olmak, yoksulluktan kurtulmak ile ilgilidir. Roosevelt, gerçek bireysel 

özgürlüğün, ekonomik güvenlik ve bağımsızlık olmadan mümkün olamayacağını ifade etmiştir. 

Bu bağlamda gelişen teknolojik ilerlemeler, Marx’ın emek değer teorisini zayıflatmaktadır. 

Nitekim sadece emek kendi değerinin üzerinde değer yaratır ve girişimciye yüksek kâr sağlar 

metaforundan Shumpeter’ın innovasyon ve icat ile kapitalizm değer üretir ve kendini yeniden 

yapılandırır teorisine geçiş dijital platform sitesi Çin’li Alibaba’nın İKEA’ın kâr marjından daha 

fazlasını dijital platform sitesinden tedarikçileri komisyon almadan bir araya getirerek sağlaması 

ve değer üretmesi ile mümkün kılması ile yaşama geçmiştir. Günümüzde yarı vasıflı ve vasıfsız 

emeğin öneminin azalarak, üretim sistemlerinde teknolojinin öneminin artması, kişisel verilerin 

hem tüketimin yapılandırılmasında hem de siyasal tercihlerin yönlendirilmesinde kullanımı ile 

kapitalizmin yeniden yapılandırılması ile maddi güvenliğin ve kişisel mahremiyetin azalması, 

teknolojinin özgürlük felsefesi ile tezatlık içinde olduğunu gösterir. 
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ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİNE 

GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

EVALUATION OF THE TRANSITION SYSTEM TO SECONDARY EDUCATION 

ACCORDING TO THE STUDENTS’ VIEWS 

 

Semra TİCAN BAŞARAN 

Mehmet YAŞAR 

 
Türkiye’de gençlerin önemli bir bölümü eğitimi toplumsal statü kazanmanın ve mutlu 

bir şekilde çalışabilecekleri, gelecek garantisi olan bir işin anahtarı olarak görmektedir. Gençlere 

göre üniversite eğitimi işe girebilmenin ve toplumsal statü elde edebilmenin önemli bir aracıdır 

(KONDA ve İstanbul Kültür Üniversitesi, 2011). Bunun için üniversiteye giriş sınavının önemi 

bilinmektedir. Okunan lise türü üniversiteye giriş sınavı başarısını açıklayan en önemli 

değişkenlerden birisidir (Alkan, Çarkoğlu, Filiztekin ve İnceoğlu, 2008) ancak PISA sonuçları, 

Türkiye’nin okul türleri ve bölgeler arası farklılıklarının yüksek bir OECD ülkesi olduğunu 

göstermektedir (MEB, 2019a). Bu durum ailelerin çocukları için daha nitelikli eğitim verdiğini 

düşündükleri okullara yönelmelerine, öğrencilerin ise sayıları ve öğrenci kapasiteleri sınırlı bu 

okullara girebilmek için kıyasıya rekabet etmelerine neden olmaktadır. Bunun için ülkemizde 

nitelikli ortaöğretim kurumlarına geçişte farklı dönemlerde farklı modeller uygulanmıştır. İlk 

kez 1955 yılında Maarif Kolejlerine öğrenci seçme uygulaması ile başlayan ortaöğretime geçişte 

nitelikli okullara öğrenci seçme uygulamasına 1998-2004 döneminde Liselere Giriş Sınavı, 

2005-2007 döneminde Ortaöğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS), 2008-2013 

döneminde Seviye Belirleme Sınavları (SBS) ve 2014-2017 döneminde Temel Eğitimden 

Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavı ile devam edilmiştir. 2018 ’den bu yana orta öğretime geçiş 

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) olarak adlandırılmaktadır. LGS kapsamında kamuoyunda nitelikli 

okul olarak bilinen Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve Özel Program ve Proje Uygulayan 

Ortaöğretim Kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına 

merkezi sınav sonuçlarına göre öğrenciler yerleştirilmektedir (MEB, 2019b). Yeni milenyumun 

başından itibaren ülkemiz eğitim sistemindeki hızlı değişim hareketlerinin bir uzantısı olarak 

sınav sistemlerinde yapılan hızlı değişimlerden eğitim sistemi ve paydaşları çeşitli şekillerde 

etkilenmeye devam etmektedir (Demirbilek ve Levent, 2019). 

Politikaların niyeti ne olursa olsun planlandıkları şekilde hayata geçeceklerinin garantisi 

yoktur. Yeni bir eğitim politikasının kabul görme düzeyi sadece kapsamı ve nasıl sunulduğuna 

değil aynı zamanda ana paydaşlar tarafından nasıl algılandığına da bağlıdır. Paydaşların 

görüşlerini almayan politika girişimlerinin istenilen sonuçlara ulaşma şansı düşüktür. Bu nedenle 

politikaların planlandığı şekilde uygulanmasında ve daha da geliştirilmelerinde nihai 

kullanıcıların algıları göz önünde bulundurulmalıdır.  

Bu kapsamda ortaöğretime geçişte merkezi sınav uygulamasının başlatıldığı yıl bir ilçe 

merkezindeki öğrenci ve öğretmenlerin görüşlerinin alındığı bir çalışmada öğretmen ve 

öğrencilerin merkezi sınav sistemini olumlu bulmadıkları, sınavın öğrencilerin motivasyonunu, 

psikolojisini ve sosyal gelişimlerini olumsuz etkilediği ve bazı derslere karşı ilgiyi azalttığı 

ortaya konulmuştur (Özdaş, 2019). Veliler ile sınırlı bir başka çalışmada LGS’nin veli 

beklentilerini karşılamadığı ortaya konulmuştur. Velilere göre tek sınav yapılması ve mazeret 

sınavının olmaması, okulların nitelikli ve diğerleri şeklinde ayrılması yeni sistemin 

olumsuzlukları iken, adrese dayalı kayıt sistemine yönelik çekinceleri de bulunmaktadır (Demir 

ve Yılmaz, 2019). Ancak yeni bir uygulama olarak LGS ve merkezi sınav üzerine yapılan sınırlı 
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sayıdaki çalışmalar uygulama kararının hemen akabinde, öğretmen ve veli algılarına dayalı 

olarak yapılan çalışmalardır. 2018 ve 2019 uygulamaları sonrası da değerlendirmelere ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

Buradan hareketle bu araştırmada doğrudan etkilenen kesim olarak sekizinci sınıf 

öğrencilerin bakış açısıyla LGS ve bu kapsamda nitelikli okullara öğrenci seçmek üzere yapılan 

merkezi sınavın değerlendirilmesi ve ileriye yönelik önerilerin sunulması amaçlanmıştır.  

Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olarak kurgulanan bu araştırmanın 

çalışma grubunu Muğla’da farklı sosyoekonomik ve kültürel özelliklere sahip ailelerden, farklı 

okul türlerine devam etmekte olan 15 sekizinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veriler 

araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formunun kullanıldığı yüz 

yüze görüşmeler ile toplanmış ve içerik analizi ile çözümlenmiştir.  

Elde edilen bulgular öğrencilerin okulları tarafından merkezi sınav ile ilgili olarak yeteri 

kadar bilgilendirildiklerini, okuldaki eğitimi yeterli görmelerine rağmen matematik başta olmak 

üzere okul dışı sınava hazırlık destekleri de aldıklarını, öğrencilerin okulların bir bölümünün 

nitelikli okul olarak tanımlanmasını fırsat eşitliğine uygun bulmadıklarını, hazırlanma sürecinin 

düzenli çalışmalarını sağladığını ancak sınava hazırlanırken araştırmaya ve uygulamaya dayalı 

öğrenmeden ve sosyal yaşamdan ödün vermek zorunda kaldıklarını, nitelikli okula girememeleri 

durumunda üzüleceklerini, adrese dayalı olarak diğer okullara yerleşmeyi uygun bulmadıklarını 

göstermiştir. Öğrenciler tüm okulların nitelikli okul olmasını önermektedirler ancak seçme 

sınavı yapılacak ise isteyenlerin sınava girmesini, sınavın tek sınav olarak devam etmesini ancak 

sınava giremeyenler için telafi sınavının yapılmasını önermektedirler.  
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ABD, RUSYA VE ÇİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMLERİNİN TÜRKİYE 

İLE KARŞILAŞTIRILMASI 

 

THE COMPARISON OF TEACHER TRAINING SYSTEM OF USA, RUSSIA AND 

CHINA WITH TURKEY 

 

Sercan ÇELİK1 

Eda YEŞİL2 

 
Bu çalışma, Türkiye’deki öğretmen yetiştirme sistemi ile askeri, siyasi ve ekonomik 

anlamda dünyanın güçlü ülkelerinden olan ABD, Rusya ve Çin’in öğretmen yetiştirme 

sistemlerini karşılaştırmalı olarak incelemeyi amaçlamaktadır. Bu ülkelerdeki öğretmen 

yetiştiren kurumlar, bu kurumlara giriş koşulları, öğretmen yetiştirme süreleri, öğretmenlik 

uygulamaları ve öğretmenlik mesleğine başlama koşulları açısından Türkiye ile 

karşılaştırılmıştır. Bu araştırmada karşılaştırmalı eğitim araştırma yaklaşımlarından yatay 

yaklaşım kullanılmıştır. Veriler toplanırken ABD, Rusya, Çin ve Türkiye’de uygulanmakta olan 
öğretmen yetiştirme sistemleriyle ilgili tez, kitap, dergi, makale gibi basılı bilimsel kaynaklar ve 

bu ülkelerin bakanlıklarının elektronik sayfaları taranmıştır. Çalışmada elde edilen veriler 

belirlenen amaçlar doğrultusunda içerik analizine dayalı olarak incelenerek ülkelerin öğretmen 

yetiştirme sistemindeki benzerlikler ve farklılıklar ortaya konulmuştur. Çalışma sonucunda elde 

edilen bulgulara göre: Öğretmen yetiştiren kurumlar, ABD ve Türkiye’de çeşitlilik 

göstermezken Rusya ve Çin’de alana göre değişiklik gösterdiği saptanmıştır. Öğretmen 

yetiştiren kurumlara giriş şartlarının her ülkede farklılıklar gösterdiği görülmüştür. Buna göre 

öğretmen adayları ABD ve Rusya’da birçok testten geçmesi gerekirken Türkiye ve Çin’de 

sadece merkezi sınav yoluyla programlara kabul edilmektedir. Öğretmen yetiştirme süreleri 
bakımından ülkeler incelendiğinde ise Rusya ve Çin’de kuruma göre üç, dört, beş yıl sürerken 

ABD ve Türkiye’de bu süre dört yıldır. Öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretmenlik 

uygulamalarına en çok zaman ayıran ülkeler açısından öğretmen yetiştirme sistemleri 

incelendiğinde ise en çok sürenin ABD olduğu; bunu Rusya, Türkiye ve Çin’in izlediği 

saptanmıştır. Öğretmenlik mesleğine başlama koşulları açısından da ülkeler arasında farklılıklar 

olduğu gözlenmektedir. Bu açıdan bakıldığında. ABD’de öğretmen adaylarının öğretmen 

olabilmek için Ohio öğretim lisansı Ohio Assesments for Educators (OAE) sınavına girmeleri 

gerekmektedir. Bu sınavı başarıyla geçen adaylara “geçici” öğretmenlik sertifikası 

verilmektedir. Öğretmenler 4 aşamalı sözlü bir sınavdan geçtikten sonra 1 yıllık sözleşme ile 

mesleğe başlayabilmektedirler. Rusya’da adaylar merkezi sınavdan sonra bir yıllığına stajyer 
öğretmen olarak atanabilmektedir. Stajyerlik sürecini başarı ile bitirebilen adaylar beş yıllığına 

sertifika alabilmektedir. Çin’de ise her öğretmen adayı merkezi sınavdan sonra işe 

başvurabilmektedir. Ayrıca, merkezî hükümet çeşitli yıllarda değişik okullara kotalar 

uygulayabilmekte, öğretmenler ise otoritenin yetkilendirdiği kurumlarca sınava alınıp atamaları 

yapılabilmektedir. Türkiye’de ise Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi, Kamu Personeli Seçme Sınavı 

ve Sözlü Mülakat’tan sonra belirlenen sıralamaya giren adayların atamaları yapılabilmektedir. 

Sonuç olarak Türkiye’nin Çin hariç diğer ülkelerden daha az öğretmenlik uygulamasına yer 

verdiği ve öğrenci seçiminde meslekî yatkınlığa dikkat etmediği görülmüştür. 
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OKULA DAYALI PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI:  

YAKLAŞIMLAR - UYGULAMALAR  

 

SCHOOL-BASED CURRICULUM STUDIES: TRENDS - PRACTICES 

 

Bilge ASLAN ALTAN 

 

Günümüz eğitim araştırma ve uygulamaları, temelinde insan ve insana ait özellik ve 

ihtiyaçlarına yönelik sürdürülmektedir. Bu ihtiyaçlar, akademik, duyuşsal, psikolojik, 

sosyolojik, teknolojik ve/veya farklı kaynaklardan ortaya çıkabilmekte ve okul toplumunun 

paydaşlarını (öğrenci, öğretmen, okul yöneticisi ve veliler) etkileyebilmektedir. Okul 

içerisinde karşılaşılan sorun veya ihtiyaçların merkezi planlamalar ve uygulamalarda göz 

ardı edilebildiği ya da çözülemediği durumlarda ise okulun kendi özgün çözümlerini 

geliştirmesi beklenebilmektedir. 

Okula dayalı program geliştirme, öğrencilerin öğrenme planlamaları, uygulamaları 

ve değerlendirmelerinin, okul tarafından yürütülmesi olarak ifade edilmektedir (Skilbeck, 

1984 akt. Marsh, Day, Hannay ve McCutcheon, 1990). Böylelikle merkezi eğitim 

planlamalarının yanı sıra, okulların kendi özgün eğitim-öğretim planlamalarını kendi 

öğrencilerine yönelik yapabilmesi fikri ortaya çıkmaktadır. 

Okula dayalı program geliştirme yaklaşımının ülkemiz genelinde pek tercih 

edilmemesinde, eğitim planlamalarının çoğunlukla merkezi yürütülmesinin etkisi olduğu 

söylenebilir. Program geliştirme ve uygulama çalışmalarında birçok paydaşın görüşlerinin 

ve incelemelerinin dikkate alındığından söz edilse de (öğretmen, akademisyenler, 

çalıştaylar, toplantılar, dökümanlar vs.), bu çalışmaların ülkemizde merkezi olarak 

yürütülmekte olduğu bilinmektedir (Yüksel, 1998). Ancak, bazı öğrenci ihtiyaçlarının okul 

özelinde farklılaşabildiği düşünüldüğünde, bu ihtiyaçların merkezi planlamalar içerisinde 

göz ardı edilebilmesi de mümkündür. Merkezi planlama ve uygulamaların okul içerisinde 

öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılayamadığı durumlarda da okul tarafından yürütülen 

alternatif planlama ve uygulamalara başvurmak da bir çözüm olabilecektir. 

Eisner (2016), okulların temel görevlerinin, öğrencilerin okulda daha iyi şeyler 

yapmalarından çok, hayatta daha iyi şeyler yapmasını sağlamak olduğunu; bu sebeple ne 

öğrenilmesi gerektiği konusunda, uygulanan programın sınırlarının aşılması gerektiğini 

ifade etmektedir. Bu ifadeden hareketle, okulda ve ülke genelinde sayısallaştırılmış 

başarıların yanında, öğrencilerin sosyal ve psikolojik gelişimlerine ve hayata hazırlıklarına 

verilmesi gereken önem bir kez daha vurgulanmaktadır. Örneğin; okul içerisinde standart 

ölçme ve değerlendirme sonuçlarından ayrı olarak, Eisner (2016) daha önemli sorunlar 

olduğunu belirtmektedir. Bu sorunların başında da okul içerisinde iletişim sorunlarından ve 

öğretmenlerin izole olarak öğretim faaliyetlerini sürdürdüğünden bahsetmektedir. Böylelikle 

okulların entelektüel eğitimden uzaklaşarak, öğrencilerin okula ve öğrenmeye olan 

ilgilerinin azaldığını belirtmektedir. 

Öğrenciler okulda bulundukları süre içerisinde farklı öğretim programları ile 

tanışmaktadır. Bu öğretim programları resmi/akademik programları kapsadığı gibi, yazılı 

olmayan (örtük), kişiler arası etkileşimden ortaya çıkan programları da kapsamaktadır 

(Bloom, 2016, Yüksel, 1998). Böylelikle okul içerisinde formel ve informel öğrenmelerle 

öğrencilerin bilişsel gelişimlerinin yanı sıra duyuşsal gelişimleri de etkilenebilmektedir. 
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Sosyal bir yapı olarak okul, toplum içerisinde birçok görev ve sorumlulukla 

ilişkilendirilebilmektedir. Genel beklentiler içerisinde, okulun toplum içerisinde yaşanan 

sosyal eşitsizliklerden etkilenmeden, her öğrenciye fırsat ve imkan eşitliği yaratması 

düşünülürken, bazı eğitim sosyologları, okulun öğrencileri kendi sosyo-kültürel durumlarına 

göre değerlendirdiklerini, yeteneklerini ön planda tutmadıklarını ve bu sebeple sosyal 

eşitsizliği destekleyen kurumlara dönüştüklerini belirtmektedir (Celkan, 2018). 

Okulun toplum içerisinde özgün bir topluluk ve kendine has bir kurum olduğu 

düşünüldüğünde, üzerine düşen görev ve sorumlulukları yalnızca akademik gelişimle sınırlı 

kalmamaktadır. Bu sebeple, okul içerisinde çok yönlü yaşantıların desteklenebilmesi için 

alternatif program geliştirme çalışmaları farklı amaçlarla yürütülebilmelidir. Bu araştırma, 

okula dayalı program geliştirme çalışmalarına yönelik eğitim araştırmalarında benimsenen 

yaklaşımların ve uygulama çalışmalarının bir derlemini ortaya koymakta ve ulusal bağlamda 

yerini tartışmaktadır.   
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TÜRKİYE’DE ALTERNATİF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİNE 

YÖNELİK YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ 

 

THE ANALYSIS OF THE GRADUATE THESES RELATED TO ALTERNATIVE 

MEASUREMENT AND EVALUATION TECHNIQUES IN TURKEY 

 

Süveyda SÖYLEMEZ1 

Ayşen YILDIRIM2 

Oktay ASLAN3 

 

Eğitim ve öğretim sürecinin bir bütünü olan ölçme ve değerlendirme, belirlenen 

eğitim hedeflerinin kazandırılıp kazandırılmadığına karar vermede kullanılmaktadır (Turgut 

ve Baykul, 2015). Günümüz öğretim programlarındaki ölçme ve değerlendirme anlayışı; 

bireylerin ilgi, tutum, değer ve başarı özelliklerinin zamanla değişebileceği ve bu özelliklerin 

tek bir zamanda ölçülmesi yerine süreç içerisinde ölçülmesi gerektiğine dayanır (Milli 

Eğitim Bakanlığı [MEB], 2018a; 2018b; 2019). Bu anlayışa göre, öğrencilerin sorgulama 

becerileri, bilimsel süreç becerileri, ürün odaklı ve süreç içerisinde geliştirilmelidir (MEB, 

2017). Ürün ve süreç değerlendirmesi yapılmak istenildiğinde alternatif ölçme ve 

değerlendirme tekniklerinden faydalanıldığı alan yazında görülmektedir. Ülkemizde 

alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine yönelik yapılan araştırmaların ilk örnekleri 

2004 yılında görülmektedir. Bu çalışmada, 2004-2019 yılları arasında Türkiye’de alternatif 

ölçme ve değerlendirme tekniklerine yönelik yapılmış yüksek lisans ve doktora tezlerinin 

yayın yılı, araştırma modeli, örneklem grubu, veri toplama aracı ve veri analizi bakımından 

incelenmesi amaçlanmıştır. Tezlerin incelenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırmanın örneklemini 10 doktora ve 58 yüksek lisans olmak üzere toplamda 68 tez 

oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez 

Merkezinden gelişmiş tarama yapılarak “alternatif” ve “değerlendirme” kelimeleri aratılmış 

ve sadece izinli tezler araştırmaya dahil edilmiştir. Veriler, araştırmacılar tarafından 

geliştirilen “Lisansüstü Tez Sınıflama Formu” ile toplanmıştır. Ulaşılan tezler içerik analizi 

tekniği ile analiz edilerek yorumlanmıştır. Analizler sonucunda, alternatif ölçme ve 

değerlendirme tekniklerine yönelik çalışmaların 2013 yılında yoğunlaştığı görülmektedir. 

Araştırmaların çoğu nicel araştırma yaklaşımını benimsemiştir.  Tercih edilen örneklem 

grubu çoğunlukla öğretmen ve ikinci kademe öğrencileri olmuştur. Veri toplama aracı olarak 

nicel veri toplama araçları kullanılırken, veri analizinde en çok t-testi ve frekans-yüzde 

tabloları yöntemleri kullanılmıştır.  
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IN-SERVICE TEACHERS’ PERCEPTIONS, EXPERIENCES AND ATTITUDES 

ON CLIL METHODOLOGY: A CASE STUDY IN MUGLA 

 

HİZMETİÇİ ÖĞRETMENLERİN CLIL METODOLOJİSİ ÜZERİNDEKİ 

ALGILARI, DENEYİMLERİ VE TUTUMLARI: MUĞLA DURUM 

DEĞERLENDİRMESİ 

 

Sabriye ŞENER1 

Emin SERT2 

 

Content and Language Integrated Learning (CLIL) refers to an approach in which a 

content teacher teaches content by using a foreign or second language. In recent years, as a 

part of European Commission Policy, CLIL was used by many European countries to 

preserve local languages but at the same time to develop some other language skills. The 

aim of the present study is to explore the perceptions, experiences, and attitudes of in-service 

teachers experimenting CLIL at primary level in the Turkish context. In this study, an 

exploratory case study methodology was employed. In the city center, there was only one 

private school employing CLIL methodology with young learners. For this reason, the 

qualitative data were gathered from only four in-service female teachers working at a 

primary school during the winter term of 2019-2020 education year. The data were collected 

through semi-structured interviews. Interview questions were developed after examining 

some other studies and getting the views of the experts in the field. The qualitative data were 

analyzed by employing content analysis in which categories are not pre-determined but are 

derived inductively from the data analyzed. The inter-rater reliability was also considered 

during the analysis. All of the participants viewed CLIL as a better approach when compare 

it to others since it increases students’ communicative competence and their writing skills. 

They also agreed that students benefit from CLIL because in this method, instead of focusing 

on grammar rules and memorizing vocabulary items, they use the language. However, one 

of the participants pointed out the chaos students experienced in CLIL classrooms. In other 

words, the presence of the two teachers, a content teacher and a language teacher, can be 

problematic when students cannot decide who to focus on. It was unveiled that the English 

teachers using CLIL in their classrooms had limited amount of knowledge about CLIL. 

Except for their in-service training years, they had received no training about CLIL 

methodology before. Finally, in this study, the in-service teachers displayed positive 

attitudes towards CLIL and wanted to improve themselves about using this method properly. 
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THE PRAGMATIC MARKER “YOU KNOW” IN THE LEFT AND RIGHT 

PERIPHERY: A CORPUS STUDY 

 

SAĞ VE SOL ÇEPERLERDE BİR EDİMBİLİMSEL BELİRLEYİCİ OLARAK 

“YOU KNOW”: BİR DERLEM ÇALIŞMASI 

 

Bayram ÇİBİK 

 

Pragmatic markers are reported to be important indicators of communicative 

competence. One of the most frequently studied pragmatic marker in the literature is “you 

know”, however, it is generally analyzed independently from periphery. This study aims to 

investigate the functions of pragmatic marker “you know” in the left periphery and right 

periphery respectively.  

The data for the study are gathered from the Corpus of Contemporary American 

English (COCA). Two lemma searches including “you know” in each periphery are carried 

out. After excluding independent uses, 200 instances of “you know” in each periphery are 

randomly selected. A native corpus, thus native data, is chosen for the study since the natural 

occurrences of pragmatic markers can differ vastly from the foreign language data, and 

foreign language learners use the pragmatic markers in a very limited way in terms of their 

functions.  The data are analyzed by the researcher in the light of previous literature. Each 

sentence is analyzed individually and grouped under different functions of you know. No 

new functions are detected in the randomly selected data, all the functions are provided from 

the previous literature.  

The analysis have revealed that “you know” is a versatile pragmatic marker and has 

many functions in each periphery. Some of the functions of the “you know” are distinctive 

to a particular periphery. 11 functions for left periphery and 11 functions for the right 

periphery are detected. While providing explanations and restatement functions are only 

seen in the left periphery; appealing for understanding and quotation functions are limited to 

the right periphery. Apart from those functions, providing a reason, exemplification and 

marking the attitude of the speaker are the functions mostly seen in the left periphery; and 

marking hesitation, seeking confirmation and assumption correction are the functions 

predominantly seen in the right periphery. In conclusion, left and right peripheries are found 

to have distinctive functions of pragmatic marker “you know”. Findings of the study are 

discussed in line with the previous literature and various implications for teaching pragmatic 

markers are offered.  
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HAZIRLIK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCEYE YÖNELİK 

DEMOTİVASYON, ÖZYETERLİK VE KAYGILARININ İNCELENMESİ1 

 

INVESTIGATION OF PREPARATORY SCHOOL STUDENTS’ 

DEMOTIVATION, SELF-EFFICACY AND ANXIETY TOWARDS ENGLISH  

 

İlknur İLGAR 

Öner USLU 

 

Türkiye’de yabancı dil eğitimine odaklanma artarak devam etmekte, ancak yabancı 

dil eğitimiyle ilgili problemler yıllardır çözüme ulaşamamaktadır (Can ve Can, 2014; Koru 

ve Akesson, 2011; Paker, 2012). Öğrenci motivasyonu ise yabancı dil öğrenimini etkileyen 

en önemli faktörlerden birisidir ve motivasyon eksikliğinin yabancı dil öğretimini olumsuz  

etkilediği bilinmektedir (Arslan ve Akbarov, 2010; Dörnyei, 1994). Yabancı dile yönelik 

motivasyon eksikliğinin sebepleri arasında ise, yabancı dil kaygısı, özyeterlik inancı, başarı, 

sosyo-ekonomik durum, anne-baba eğitim düzeyi gibi birçok değişken bulunmaktadır 

(Aşıcı, 2016; Herron, Pajares ve Mills, 2007; Liu ve Huang, 2011; Şanlı, 2016; Takan, 2014). 

Bu araştırmanın amacı; Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu 

öğrencilerinin demotivasyon, kaygı ve özyeterliklerinin demografik değişkenlere göre 

farklılaşma durumunun ve belirtilen değişeknler arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. 

Araştırma, nicel yaklaşım benimsenerek tarama modelinde desenlenmiştir. 

Veriler; kişisel bilgi formu, Demotivasyon Ölçeği (DÖ), İngilizce Özyeterlik İnancı 

Ölçeği (İÖİÖ) ve Yabancı Dil Sınıfı Kaygı Ölçeği (YDSKÖ) kullanılarak elde edilmiştir. 

DÖ,Ünal ve Yanpar (2016) tarafından üniversite hazırlık okulu öğrencilerine yönelik 

geliştirilmiştir. Ölçek 25 madde ve dört boyuttan oluşmaktadır ve psikometrik özellikleri 

kabul edilebilir sınırlar içerisindedir. Hancı Yanar ve Bümen (2012) tarafından lise 

öğrencilerine yönelik geliştirilmiş olan İÖİÖ 34 madde ve dört boyuttan (okuma, yazma, 

dinleme ve konuşma) oluşmaktadır. Ölçeğin psikometrik özelliklerinin yükseköğretim 

hazırlık okulu öğrencileri için uygunluğu Üstünlüoğlu, Bümen ve Öğretmen (2018) 

tarafından incelenmiş ve kabul edilebilir değerler elde edilmiştir. Gürsu (2011) tarafından 

İngilizceden hazırlık öğrencilerine yönelik (Horwitz ve diğerleri, 1986) uyarlanan YDSKÖ 

ise 33 madde ve üç boyuttan (sınıf içi konuşma kaygısı, ilgisizlik ve ana dili İngilizce 

olanlarla iletişim kaygısı) oluşmaktadır. 

Elde edilen verilerin basıklık ve çarpıklık değerlerinin normal dağılımı ihlal etmediği 

görülmüş ve korelasyon, analizleri ile betimsel istatistikler kullanılarak veriler incelenmiştir. 

Yapılan analizler sonucunda, öğrencilerde yüksek düzeyde demotivasyon (�̅�=74.70), orta 

düzey yabancı dil kaygısı (�̅�=3.96) tespit edilmiştir. Öğrencilerin yabancı dilde özyeterlik 

inançlarının ise orta seviyede (�̅�=3.21) olduğu belirlenmiştir. 

Erkek öğrencilerin demotivasyon puan ortalamaları (�̅�=70.6), kadın öğrencilerden 

(�̅�=75.8) daha düşüktür (t379=13.14, p<.01).  Bu farka ilişkin hesaplanan etki büyüklüğü orta 

düzeyde görülmektedir (Cohen d=.38). Bununla birlikte öğrencilerin demotivasyon 

puanlarının ailenin aylık gelirine göre de farklılaştığı görülmektedir (f=6.07, p<.005). 

Ailenin aylık geliri arttıkça öğrencilerin demotivasyon puanları düşmekte yani dil öğrenme 

motivasyonları yükselmektedir. Bunun dışında öğrencilerin demotivasyon puan ortalamaları 
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üniversiteye giriş başarı sıralaması, fakülteleri, dil seviyeleri ile anne ve baba eğitim 

seviyelerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir.  

Yapılan korelasyonel analiz sonucunda, demotivasyon toplam puanları ile hem 

yabancı dile yönelik özyeterlik inancı toplam puanları arasında (r= .048, p>.05) hem de 

yabancı dil kaygı toplam puanları arasında da anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (r=-.04, 

p>.05). Demotivasyon ölçeğinin alt boyutları bazında korelasyonlar incelendiğinde, kaygı 

toplam puanları arttıkça öğretmenden kaynaklı demotivasyon düzeyi azalmaktadır (r=.002 

p<.05). Demotivasyonun, derse yönelik ilgisizlik boyutu ile okumada özyeterlik (r=.02, 

p<0.05), dinlemede özyeterlik (r=.049, p<.05) ve konuşmada özyeterlik (r=.02, p<.05) 

boyutları arasında anlamlı ilişki görülmektedir. Yabancı dile yönelik özyeterlik inancı 

toplam puanı ile demotivasyonun başarısızlık deneyimi alt boyutu arasında (r=-.239, p<.01) 

anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Analize göre; demotivasyon başarısızlık deneyimi boyutu 

ile öz-yeterliliğin okuma (r=-.231, p<.01), yazma (r=-.165, p<.01), dinleme (r=-.229, 

p<.01), konuşma (r=-.211, p<.01) boyutları arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu 

görülmektedir. Başarısızlık deneyiminden kaynaklı demotivasyon arttıkça anadili İngilizce 

olan bireylerle konuşma kaygısı da artmaktadır (r=-.124, p<.05). Son olarak 

demotivasyonun sınıf ortamı ve materyal kullanımı boyutu ile okumada özyeterlik inancı 

(r=.93, p<.05), yazmada özyeterlik (r=.88, p<.05), konuşmada özyeterlik (r=.87, p<.05) ve 

toplam özyeterlik (r=.90, p<.05) puanları arasında anlamlı ilişkiler gözlemlenmektedir. 

Kaygı toplam puan ve boyutlarına bakıldığında ise demotivasyonun sınıf ortamı ve materyal 

kullanımı boyutu ile sadece ana dili İngilizce olan bireylerle konuşma kaygısı ile anlamlı 

ilişkiye rastlanmaktadır (r=.98, p<.05).  

Bu çalışmada, öğrencilerin demotivasyon seviyeleri yüksek dolayısıyla motivasyon 

seviyeleri düşük bulunmuştur. Ölçeğin alt boyutlarına göre bu demotivasyon durumunun 

sebepleri; öğretmen, sınıf içi ortam, derse yönelik ilgisizlik ve başarısızlık deneyimidir. 

Ölçeğin alt boyutları ve demotivasyon toplam puanları incelendiğinde bu durumlara etki 

eden faktörlerden bazılarının ise öğrencilerin yabancı dile yönelik özyeterlik inançlarının 

düşük olması, anadili yabancı bireylerle konuşma kaygıları, cinsiyet ve sosyo-ekonomik 

durum olduğu görülmektedir. Çalışmanın sonuçlarına bakıldığında, alanyazındaki diğer 

çalışmalar gibi motivasyonun çok değişkenli bir süreç olduğu ve direkt veya dolaylı birçok 

faktörden etkilenebildiği görülmektedir. (Çekirdek, 2014; Dörnyei, 1994; Şanlı, 2016; Ueki 

ve Takeuchi, 2012). Motivasyonel öğeler, özellikle dil öğretimi söz konusu olduğunda grup 

dinamikleri, kültür, pratik kullanım amacı gibi birçok faktörle etkileşim halinde 

olabilmektedir (Dörnyei, 1994, 1998; Ramos, 2019; Svanes, 1987; Yılmaz, 2013).  
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ARISTOTLE AS A FOUNDER OF POLITICAL SCIENCE 

 

SİYASET BİLİMİNİN KURUCUSU OLARAK ARİSTO 

 

Mehmet Osman ÇATI1 

 

 Politics is one of the key activities essential to social existence and there are many 

different ways to define it. The word ‘politics’ comes from the Greek word ‘polis’ which 

means ‘city-state’ and then later, by extension, the body politic. Depending on different 

thinkers and different approaches politics can, narrowly or extensively, be viewed as the art 

of government or as ‘what concerns the state’; as public affairs, as compromise and 

consensus; as power and distributions of resources. Political science as a field of inquiry 

strives to examine a wide variety of issues, questions, topics and actors employing a large 

number of research methods. During the past one hundred years political science has 

registered an immense amount of expansion throughout the globe in the number of 

institutions and persons involved, in the quantity of work produced and the variety of 

research methods and tools developed.  

 While this growth is fairly recent, the lineage of political science can be traced back 

to Aristotle (384–322 BCE) who is one of the most important philosophers of antiquity. 

Aristotle was born in Stageira in Macedonia (now northern Greece). At the age of 17 he went 

to Athens to study at the Academy under Plato. After the death of Plato, Aristotle left Athens 

and served as tutor to the teenage son of the King of Macedonia, the future Alexander the 

Great. Subsequently, he returned to Athens and set up his own school, the Lyceum, as a 

competitor to the Academy.  Aristotle’s writings spanned the fields of politics, ethics, 

metaphysics, astronomy, meteorology, logic, physics, biology and poetry. His best known 

political work is Politics, in which he undertook a comprehensive study of the nature of 

political life and the forms it might take. While at the Lyceum, Aristotle collected 158 

constitutions of Greek city-states and the lectures which form his Politics were apparently 

based on the analyses and the interpretations of these data. His work and research has had a 

tremendous influence on many political thinkers and ideas including Thomas Aquinas’s 

combination of Christian doctrine with classical philosophy, John Locke's justification of 

private property as an aspect of natural law, Karl Marx's consideration of civil society as the 

site of class warfare and Nietzsche's significant distinction between master and slave 

moralities.  

 The aim of this study is to investigate Aristotle’s unique contribution to the 

emergence of political science which he called the ‘master science’. The main question to 

be considered is ‘why Aristotle is acclaimed by many as a founder of political science’. In 

this endeavour, this study will focus on Aristotle’s approach to sciences in general, the 

methodology he applied in his inquiries and the findings of his political research.  

 

Keywords: Aristotle, political science, founder 
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ARİSTOTELES VE KANT FELSEFELERİNDE MODERN EĞİTİMİN 

TEMELLERİ 

 

FUNDAMENTALS OF MODERN EDUCATION IN ARISTOTLE AND KANT 

PHILOSOPHIES 

 

Elif AKDOĞAN 

 
Bu çalışmada Antik dönem felsefesinin önemli filozoflarından Aristoteles ile 18. yüzyıl 

Aydınlanma felsefesinin kurucusu kabul edilen I. Kant’ın modern eğitime temel olmuş görüşleri 

ele alınmaktadır. Her iki filozofun da eğitim görüşlerinin çerçevesini belirleyen onların etik 

görüşleridir. Hareket noktaları öncelikle insan doğası görüşleridir. Aristoteles ‘e göre (2009) 

insan doğası bir bütündür ve insan davranış biçimleri açısından geliştirilebilir bir varlıktır. Zekâ 

ve akıl yürütme gibi özellikler insan doğasının bir özelliğidir. Bunları nasıl kullanacağı ise 

insanın kendisine bırakılmıştır. Örneğin insan doğru yargıda bulunma niteliğine sahiptir. İnsanda 

yargıda bulunma gücü doğal olarak vardır. Ancak kişi doğru yargıda bulunmadığı zaman ‘‘ben 

bundan yoksun doğdum’’ diyerek yanılgılara haklı sebepler bulamaz. Bu özellik doğuştan 

getirilen bir özelliktir. Bu özellik eğitimle geliştirilebilir. Aristoteles’e göre (2001) insan ruh ve 

bedenden oluşmaktadır: ‘‘Ruh canlı bedenin nedeni ve ilkesidir (…) Bütün canlı varlıklarda, 

onların varlıklarını oluşturan şey hayattır; hayatlarının nedeni ve ilkesi ruhtur’’. İnsanın en temel 

işlevleri olan pratik uslamlama ve insan eylemleri ruhla ilgilidir.  

Aristoteles (2000) en yüksek iyi olan amacın bütün şehir için bir ve tek olmasından yola 

çıkarak eğitimin ayrı ayrı özel bir iş olarak değil, kamu eliyle yürütülmesi gerektiğini söyler. Bir 

kentte yurttaşların iyi olması kişilerin iyi olmalarına bağlıdır. Aristoteles eğitimin kamusal bir 

sorun olduğu düşüncesini ele aldıktan sonra eğitiminin özünün ne olması ve nasıl aktarılması 

gerektiğini tartışır. Bu konudaki görüş ayrılıklarını ele alır. Eğitim insanda ruh karakterini mi 

yoksa zekayı mı geliştirmeyi hedeflemeli? ya da yarara mı yoksa erdemli eylemlere mi yöneltmeli 

sorularını ileri sürer. Ona göre insan eğitiminde amaçlanması gereken erdemdir.  

Kant ne bilebiliriz?, ne yapmalıyız? ve ne ümit edebiliriz? sorularına dördüncü bir soruyu 

ekler: İnsan nedir? Bu sorunun yanıtı diğer soruları kapsayıcı niteliktedir. İnsan iki yönlü 

varlıksal nitelik taşımaktadır. İnsan bir yönüyle doğa varlığı iken diğer yönüyle etik eylemlerde 

bulunabilir. İnsan diğer canlılardan farklı olarak akıl sahibidir. Akıl sahibi bir varlık olarak insan 

sadece doğa yasalarına ait değildir; aynı zamanda pratik akılda temelini bulan ahlak yasasını da 

oluşturmaktadır (Kant, 2009). Kant etiğinde en önemli kavramlardan biri de özgürlük 

kavramıdır. Önce bir ideyken bilinebilir hale gelen özgürlük anlaşılmadan insan doğası 

anlaşılamaz. Onun için eğitimin de amacı insanda bir olanak olarak var olan özgürlüğü açığa 

çıkarmaktır. 

Aristoteles ve Kant ileri sürdükleri etik temelli eğitim görüşleri modern eğitimde 

karşımıza çıkan kavramları zenginleştirmede, eğitimde yaşanan problemleri çözmede önemli 

düşünce zenginlikleri içermektedir. Özellikle bugün için eğitimde amaçlanan insan değerlerini 

korumada onların felsefeleri modern yaklaşımlarımızın temelinde yer almaktadır.  
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MARTIN HEIDEGGER’İN “ÖLÜM” ÇÖZÜMLEMESİ EKSENİNDE “DUHA 

KOCA OĞLU DELİ DUMRUL” ANLATISINA BİR YAKLAŞIM DENEMESİ 

 

AN APPROACH TO THE STORY OF “DUHA KOCA OGLU DELI DUMRUL” ON 

THE AXIS OF MARTIN HEIDEGGER’S ANALYSIS OF DEATH 

 

Canan SEVİNÇ1 

 

Türk kültür mirasının yapı taşlarından biri olarak kabul edilen Dede Korkut 

Hikâyeleri, aynı zamanda, geçiş dönemi eseri olarak da nitelendirilir. Destandan hikâyeye, 

sözden yazıya, Gök Tanrı inancından İslamiyet’e geçiş sürecinin izlerini de barındıran bu 

hikâyeler içerisinde “Duha Koca Oğlu Deli Dumrul” anlatısı, farklı bir yer teşkil eder. Şöyle 

ki on iki hikâyenin genel karakteristiğinden ayrı olarak Deli Dumrul’un Azrail’e, dolayısıyla, 

ölüme kafa tutuşunu anlatan metin, dinî bir temaya sahiptir. Aynı zamanda, alışılageldik bir 

yiğitlik hikâyesi olmayışının yanında varoluş ve kendilik bilinci anlatısı olarak da 

anlamlandırılabilecek hikâyede, İslam’ın ve Heidegger felsefesinin ortak bir bileşeni aynı 

paydada buluşur: Ölüm. 

Felsefe ve dinler tarihinin temel sorunsallarından biri olarak ölüm, insanoğlunun 

sonlu bir varlık olduğu hakikatinden hareketle hem Oğuz’un bilge kişisi olarak geçen Dede 

Korkut’un efsanevi kişiliğinde hem de bu hikâyeler içerisinden Deli Dumrul’da tema / motif 

düzleminde dikkati çeker. Bunlardan, Dede Korkut’un şahsında anlatılagelen “ölümden 

kaçış” teması, Deli Dumrul’da Azrail’e meydan okuyuş olarak tezahür eder. Her iki anlatının 

da sonu, İslam’ın ölüm anlayışında sentezlenir. 

Öte yandan Varlık ve Zaman adlı eserinde Dasein’ı, dünya-içinde-varlık olarak tarif 

eden Heidegger’e göre, Dasein, aynı zamanda, ölüme doğru varlıktır. Dünyaya fırlatılmışlığı 

ile ölümlülüğü arasında otantik bir varoluş imkânına sahip olan Dasein, hergünkülüğü içinde 

ölümden kaçış içindedir. Oysaki Dasein’ı bütünleyecek yegâne imkân olarak ölüm, 

başkasına devredilemez; ertelenemez; her Dasein, bizzat kendi ölümünü ölecektir. 

Bu çalışmada, Heidegger felsefesindeki bu ölüm çözümlemesi eksen alınarak Deli 

Dumrul’un erginleşme yolundaki sınavı ile bunun Türk kültür tarihindeki yeri bir arada ele 

alınacaktır. Bunu yaparken her iki metin arasındaki geçişlilikler, karşılaştırmalı bir bakış 

açısıyla ortaya konulacaktır. Böylelikle çalışmada, felsefe ve edebiyatın “ölüm” zemininde 

buluşturulmasıyla, kültürel çalışmalara disiplinlerarası bir katkı sunulması öngörülmektedir. 
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SANAT VE VAROLUŞSAL DENEYİM İLİŞKİSİ 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN ART AND EXISTENTIAL EXPERIENCE 

 

Süeda İKİZOĞLU DALKILINÇ 

 

Gündelik bir nesnenin sanat eseri olarak kabul gördüğü postmodern dönemde 

gerçekliğin dolaysız sunumu, sanatsal yaratıma bağlı bir dönüştürme eyleminden ileri gelen 

anlamını değişime uğratır. Danto (2014, s.32), geleneksel yaratım ilkelerinin terk edilerek 

gerçekliğin kendi yerine geçtiği söz konusu durumu temsil sisteminde yaşanan bir kırılma 

olarak ifade eder. Bununla birlikte, sıradan bir nesneyi sanat eseri yapan şeyin ne olduğu 

sorusu önemli hâle gelir. Sanata dair düşünümün, sanatta belirleyici oluşu ise zihin temelli 

bir sanat anlayışının yaygınlaşmasına yol açar. Böylelikle, duygudan gücünü alan yaratım 

giderek değersizleşir ve duyusal/estetik niteliklere dayalı bir kavrayışın yerini zihin temelli 

bir kavrayış alır. Sanatın dilsel yüzeylere indirgendiği bu durum, Kuspit’in (2012a) deyişiyle 

sanatın insani özünden noksan kalması bakımından oldukça sorunludur. Oysa Langer’a 

(2012) göre, sözle ifade edilemeyen ve ancak sanatsal yaratımla duyumsanabilen duygu-

düşünce formunun kavramlarla çözümlenebilmesi, söyleme dönüştürülebilmesi sanatın 

doğası gereği mümkün değildir. Sanat eserinin anlamı, yaratımsal özüne bağlı 

duyumsallığına içkindir. Dolayısıyla ancak kendine özgü uzamı aracılığıyla kavranabilir. 

Yorumlanabilir, üzerine düşünülebilir, izleyicide farklı çağrışımlar yaratabilir ancak tüm 

bunlar esere dair düşünceleri, ona atfedilen anlamları eserden daha anlamlı ya da önemli 

kılmaz. Sanat eseri, yaratım yoluyla eserin varlığında form bulan “bir duyumlar kitlesidir” 

(Deleuze ve Guattari, 2015, s. 160). Diğer bir ifadeyle, yaşama dair duygu, düşünce 

birleşiminin yaratım yoluyla anlamlandırıldığı, duyumsandığı formdur. Modern sonrası 

dönemin eserleri böylesi bir anlayışı yok sayar. Nitekim Kuspit’in (2012a, s. 41) de söylediği 

gibi, Warhol’un pop sanatına yüklenen anlamlar duyumsal bir yaratım sürecinin gerekliliğini 

iptal ederken, sanatı “bir söylemin, kendisi bir temalar sözlüğü olan dil zincirinde bir 

bağlantı olan metnin parçasına” dönüştürür. Sıradan nesnenin ona atfedilen ve hâli hazırda 

sahip olduğu semiyolojik anlamlarla sanat eserine dönüştüğü, yaratma eylemine bağlı bir 

duyumsallığın önemsizleştiği postmodern süreçte, varoluşsal anlamda bir yaratıcılığa sahip 

yeni-gelenekçi ustaların sanatıysa sanata insani özünü geri verir (Kuspit, 2012b). Yeni-

gelenekçi usta, diğer bir ifadeyle, “Yeni-Eski Usta” geleneğin izini takip eder ancak kendini 

onunla sınırlamaz. Duygu ve malzemeyi birbiriyle iç içe geçmiş şekilde forma dönüştürür. 

Onun deneyiminde “Duygu malzemeyi yaşamla dolduran bir akımdır ve malzeme de 

duygunun doğrudan ifadesi gibidir” (Kuspit, 2012b, s. 54). Yeni-Eski Usta sanatı, gücünü 

dışarıdan ona atfedilen anlamlardan değil, varoluşsal bir yaratıma özgü duyumsama 

mantığından alır. Bu bildiri Kuspit’in Yeni-Eski usta olarak adlandırdığı, resimlerini yaşam 

deneyimiyle bağlantılı olarak kurgulayan, biçimlendiren sanatçı örnekleriyle sanatsal 

yaratım ve varoluşsal deneyim ilişkisini tartışır. 
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ÇAĞDAŞ SANATTA BİR ROMANTİK DURUŞ: DORA BUDOR 

 

A ROMANTIC ATTITUDE IN CONTEMPORARY ART: DORA BUDOR 

 

Berna COŞKUN ONAN1 

Canan KORKUT2 

 

Diyakronik bir anlayış ile yaklaşıldığında romantizm, farklı kaygıları barındıran ve 

pratiklerde farklı temel zeminleri kullanan sanatsal hareketlerden oluşmuştur. Romantizm, 

tarih boyunca süregelen bu klasik karşıtı birikimli yapının doğrudan tanımlandığı ilk gerçek 

akım olmuştur. Romantizm düşüncesi yoluyla, sanatın toplumsal olgusallaşması niteliği 

yerini, yaratıcılık ve sezgiselliğin baskın olduğu bireysel bir yaratım sürecine bırakmıştır. 

Sanatta bu kendi kendini ifade etme durumu, Kant’ın “Saf Aklın Eleştirisi“ eserinde üzerinde 

durduğu bilgiyi yapılandırma ve ifade etme bağlamında okunabilir. Buna göre bilgi, salt 

ampirik (deneysel) verilerden elde edilmeksizin sezgisellikle desteklenen bütünlüklü bir 

yapıdır. Romantik düşüncenin gelişimi açısından kült bir yapı sunan diğer bir eser olan Yargı 

gücünün Eleştirisi’nde ise Kant, sanatta “deha”, “yüce” ve “amaçsız amaçlılık” gibi 

kategorilerin temellerini ve bağıntılarını da göstermiştir. Buna göre, büyük ölçüde dönemsel 

çıkarımlarla sonuçlanan bu estetik kavrayış, günümüzdeki etkileri ve diyakronik okumalara 

verdiği imkânlar yoluyla, bugünü ve geçmişi birlikte değerlendirebildiğimiz bütünsel bir 

okumayı gerekli kılmaktadır. Bu bütünsel okuma, sanatsal hareketlerin kısa bir döneme ait 

toplumsal ve coğrafi üslupların göstergeleri olarak tanımlanması sorunsalını gündeme 

getirmektedir. Bu soruna yönelik, bu çalışmada öncelikle bir felsefi anlayış ve bir sanatsal 

eğilim olarak “süreklilik” kategorisiyle Romantisizm’i tanımlama çabasına girilmiştir. Sanat 

tarihinde süreklilik sorunu, ardışıklıkla değişen ve değişmeyen olgulara vurgu yapılan 

diyakronik yöntemler yoluyla açıklanabilir. Buna göre araştırmaya üç soru ile yön 

verilmiştir. Bunlardan ilki “Romantisizm’in felsefi ön temelleri nelerdir?”, ikinci soru 

“Romantisizm’in felsefi ön temellerini pratiklerde görebildiğimiz bugüne dek süregelen 

plastik nitelikler nelerdir?” ve yanıtlanmaya çalışılan üçüncü araştırma sorusu “Dora 

Budor’un sanat pratiklerinde Romantisizm’in sürekliliği aksiyomunu destekleyen hangi 

niteliklerden söz edilebilir?” dir.  

Çalışmanın amacı, günümüz sanatının belirgin niteliklerini taşıyan bir eserin plastik 

çözümlemesi yoluyla, romantisizmin sanat tarihinde süregelen bir sanatsal eğilim olduğunu 

gösterebilmektir. Bu plastik çözümlemede, figüratif gelenek, manzara resmi ve sonrasında 

sembolizmin dahilinde mitik, tarihsel, imgesel vs. görsel ve edebi anlatımlarla tarihte farklı 

koşullarda ortaya çıkan eserlerde ortaklıklar taşıyan romantik nitelikler belirlenmiştir. 

Günümüze ait birtakım kaygıları verili teknolojik, bilimsel ve sanatsal ifade biçimlerine 

başvurarak ortaya koyan Budor’un eserleri, analizde romantik düşünceden izler 

bulunabilecek önemli veriler sağlamıştır. Elde edilen bulgulara göre eserlerde romantik 

denebilecek birçok içerik öğesi ve plastik nitelik bir arada bulunmaktadır. Sonuç olarak, 

eserlerin Romantisizm’in sürekliliği aksiyomunu kanıtlar nitelikte sanatsal belirtiler taşıdığı 

ve bu eğilimin devamı niteliğinde olduğu söylenebilir. 
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POP UP MÜZELERİNİN YÜKSELİŞİ 

 

RISING OF POP UP MUSEUMS 

 

Deniz GÜNDÜZ 

 

2016’da Manhattan, New York’ta, Whitney Müzesi’nin hemen karşısında Museum 

of Ice Cream (Dondurma Müzesi) isimli, dondurma ve şeker temalı interaktif bir pop up 

müze açıldı. Duvarları şeker pembesine boyanmış olan müzenin farklı odalarında şeker 

havuzları, muz salıncak, pembe ağaçlar vb. ‘instagramlanabilir’ yerleştirmeler, katılımcılara 

farklı bir deneyim yaşatmak üzere tasarlanmıştı. Açılıştan önce müzenin tanıtımı için 

yalnızca bir tane basın bülteni yayınlandı, geri kalanı sosyal medya üzerinden yürütüldü. İlk 

5 gün 30.000 bilet satıldı ve bir sonraki ayın biletleri tükendi. Müzenin açık olduğu süre 

boyunca, katılımcılar tarafından instagram üzerinden binlerce paylaşım yapıldı. Bu 

paylaşımlar sayesinde müze daha çok insana ulaşmış oldu. Böylece her geçen gün 

popülaritesi ve başarısı biraz daha arttı. Wall Street Journal’a göre 2019 itibarı ile Museum 

of Ice Cream 200 milyon dolar değerindedir.  

Dondurma müzesinin başarısı bu kadar yankı uyandırınca farklı temalarla pop up 

müzeleri açılmaya başladı. Color Factory (Renk Fabrikası), Museum of Feelings (Duygu 

Müzesi), Museum of Selfies (Selfie Müzesi) bunlardan yalnızca birkaç tanesidir. Bu 

müzelerin ortak noktaları çok kısa süreli olmaları, ‘instagramlanabilir’ ve interaktif 

olmalarıdır. Katılımcıların kendilerini yerleştirmelerle bütünleşmiş ve hatta odak noktası 

olarak hissetmeleri, istedikleri kadar fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşım yapabiliyor 

olmaları pop up müzelere olan yoğun ilginin temel nedenlerindendir.   

Elbette pop up müzelerin mekânlara ve mekânların farklı odalarına göre tasarlanmış 

yerleştirmeleri yeni bir şey değildir. 1960’lardan beri sanatçılar galeri ve müzelerin farklı 

odaları için tasarım yapmaktadırlar. Bu anlayış Yerleştirme Sanatı adı ile sanat tarihinde 

yerini almıştır. Sol Lewitt, James Turrell, Yayoi Kusama, Rachel Whiteread gibi sanatçılar 

örnek olarak gösterilebilir. Özellikle Yayoi Kusama’nın Hirshorn Müzesi’ndeki Infinity 

Mirrors sergisinin başarısının ve sosyal medyadaki popülaritesinin, instagramlanabilir pop 

up müzelerin içeriklerini etkilediği söylenebilir. 

Bu bilgilere dayanarak araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır: (1) Pop up 

müzelerin popülerleşmesinde sosyal medyanın nasıl bir rolü olmuştur? (2) Pop up müzelere 

olan bu ilgi geleneksel müzelerin geleceğinde nasıl bir rol oynayabilir? (3) Pop up müzelerin 

içerikleri ve yerleştirme sanatı arasındaki temel farklar ve paralellikler nelerdir? 
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ESTETİK DÜŞÜNCENİN KAVRAMSAL VE İLİŞKİSEL BOYUTU 

 

THE CONCEPTUAL AND RELATIVE DIMENSION OF AESTHETIC THOUGHT 

 

Yıldırım Onur ERDİREN 

 

Aesthetica’nın ilk satırlarında Baumgarten, estetiği şöyle tanımlar: “Aesthetica 

(theoria liberallium atrium, gnoseologia inferior, ars pulcre cogitandi, ars analogi rationis 

= özgür sanatlar teorisi, aşağı bilgi teorisi, güzel üzerine düşünme ve akla benzer bir yeti 

bilimi) est scientia cognitionis sensitivae (Estetik, duyusal bilginin bilimidir)” (Akt. Tunalı, 

2012: 14). Böyle bir betimlemede ilk kez estetik adı verildiği bilimin bir tanımıyla 

karşılaşılaşan Tunalı, “Bu tanım, çok yanlı bir tanımdır. Estetik’i belirlemek isteyen bütün 

bu farklı elemanlar, bir temel belirleyici motivi geri götürebilir; bu temel belirleyici motiv, 

cognition sensitiva’dır, duyusal bilgidir” diye nitelendirir (Tunalı, 2012: 14). Estetik, açık 

ve seçik olmayan bir bilginin, sensitiv (duyusal) bilginin bilimi olarak tanımlandığına göre, 

açıklık ve seçiklik, estetik bilginin ölçüsü değildir; açıklık ve seçiklik, intellevtiv bilginin 

ölçüsüdür. Sensitiv, yani estetik bilginin özelliği, açık ve seçik olmak değil tersine, açık ve 

seçik olmamak, bulanık olmaktır (Tunalı, 2012: 14). Buradan anlaşıldığı gibi Baumgarten’a 

göre, sensitiv tasavvurları araştıracak bir bilimin varlığı zorunludur. Böyle bir bilim estetik 

olacaktır. Baumgarten’a göre, estetik bir çeşit mantıktır yani mantığın küçük kızkardeşi 

olarak tanımlamaktadır. Mantığın yukarı bilgi alanına araştırmasına karşılık, estetik aşağı 

bilgi alanını araştırır: “Aesthetica est scientia cognitionis sensitivae”. Bu tanım, bizi, 

kolaylıkla estetik’in öbür temel belirleyicisine götürür, gnoseologia inferior kavramına 

(Tunalı, 2012: 14). Bu tanım, gnoseologia inferior kavramını belirlemektedir. Estetik, 

sadece “güzellik değeri inceleyen bir bilim, bir güzellik felsefesi olması, daha en baştan 

estetik dediğimiz bilimin araştırma alanına çok dar olarak sınırlamış olacaktır. Çünkü 

estetik, dar anlamında yalnız bir değer felsefesi, bir değer bilimi olarak anlaşılsa bile, bu 

bilimin sınırları içine güzellik değeri gibi başka değerlerde, örneğin yüce, trajik, komik, 

zarif, ilginç, hoş, harmoni, çoçuksu ve hatta çirkin değeri de girer. Bütün bu değerlerin, en 

az güzellik kadar estetik ile ilgisi olduğu gibi, onların estetik birer anlamı da söz konusudur” 

(Tunalı, 2012: 15). Bu değerler estetikte sanat nesnelerine yüklenilen kavramlar olarakta 

kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra bu kavramlarla bir estetik yargıya da varılabilinir. Örneğin 

“Bu tablo güzel” dendiğinde estetik bir değer atfedip bir yargıda bulunmuş olunmaktadır. 

Eagleton’a göre, estetik, bedene ilişkin bir söylem olarak doğmuştur. Baumgarten tarafından 

verilen orjinal formüllendirme içerisinde, bu terim, ilk elde sanata değil, fakat Grekçe 

aesthesis sözcüğünün belirttiği gibi, çok incelmiş kavramsal düşünce alanına karşıt olarak, 

bütün insani algı ve duyum alanına gönderir (Eagleton, 2011: 32). Estetik, salt bir güzellik 

bilimi olarak temellendirilemez. Fakat, güzellik ile insan arasında belli bir ilgi vardır. İnsan, 

güzelden hoşlanır, ondan haz duyar. Güzelliğin amacı, insana haz vermektir (Tunalı, 2012: 

16). Sanat nesneleri de insana haz verebilir. Sanat yapıtlarından haz alma kişiden kişiye göre 

değişebilir. Örneğin bir manzara resmi insana haz verirken, ölüm temalı bir resimden haz 

alınmayabilir. Bu çalışmada, estetik düşüncenin kavramsal boyutu ve ilişkisi irdelenecektir. 
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DOMINICUS GUNDISALLINUS’UN ÇALIŞMALARI BAĞLAMINDA İSLAM 

FELSEFESİ VE BİLİMİNİN BATI DÜŞÜNCESİNE ETKİSİ 

 

IMPACT OF ISLAMIC PHILOSOPHY AND SCIENCE ON THE WESTERN 

THOUGHT IN THE CONTEXT OF DOMINICUS GUNDISSALINUS'S WORKS 

 

Fırat ÇELEBİ 

 

Bilim insanlarının ve filozofların büyük bir çoğunluğu kendilerinden önce gelen 

felsefe akımlarından çeşitli fikirler alarak etkilendikleri gibi, kendilerinden sonra gelmiş 

kişiler üzerinde de belirli etkiler bırakmışlardır. Bu anlamda düşünce tarihinde başlıca üç 

önemli bilim ve kültür intikalinin mevcut olduğu söylenebilir. Bunlardan ilki eski Mısır, 

Mezopotamya ve Hintlilerden Yunanlılara aktarılmış olan kültür intikalidir. İkincisi, antik 

Yunan’dan İslam dünyasına; üçüncüsü ise İslam dünyasından Batı’ya aktarılan bilim ve 

kültür mirasıdır. Şüphesiz İslam bilim ve düşüncesinin Batı’ya aktarılmasında Arapça’dan 

Latince’ye yapılan tercümeler büyük pay sahibi olmuştur. Özellikle 12. ve 13. yüzyıllarda 

Toledo şehrinde astronomi, tıp, geometri, matematik ve felsefe gibi alanlarda yapılmış olan 

tercümeler vasıtasıyla birkaç on yıl içerisinde İslam felsefesi külliyatının önemli bir kısmı 

Latince’ye tercüme edilmiştir. Avrupa’nın en önemli tercüme hareketlerinin yapıldığı, Batı 

dünyasında fikrî açıdan canlılığın yaşanmasını sağlayan söz konusu Toledo geleneğinin 

önde gelen temsilcilerinden birisi olarak Dominicus Gundissalinus (1115-1190) 

gösterilebilir. 

Kaleme almış olduğu De immortalitate animae (Ruhun Ölümsüzlüğü Üzerine), De 

unitate et uno (Birlik ve Teklik Üzerine), De divisione philosophie (Felsefenin/İlimlerin 

Sınıflandırılması Üzerine), De processione mundi (Dünyanın Oluşumu Üzerine) gibi özgün 

çalışmalar ile Batı düşüncesinde etki bırakmış olan Dominicus Gundissalinus; İbn Sina, 

Gazzalî, Fârâbî, Kindi, Huneyn bin İshak ve İbn Cebirol gibi önemli düşünürlerin eserleri 

başta olmak üzere pek çok çalışmayı Arapça’dan Latince’ye tercüme etmiş ve İslam felsefesi 

ile biliminin Ortaçağ Avrupa’sında ses bulmasını ve yayılmasını sağlamıştır. 

Batı felsefesinin İslam dünyasındaki düşüncelerden ve gelişmelerden hangi açılardan 

ve ne denli etkilendiğini saptanması açısından Dominicus Gundissalinus’un yukarıda 

zikredilmiş olan özgün eserleri ve tercümeleri büyük bir önem teşkil etmektedir. Yapılan bu 

çalışmada söz konusu düşünürün mâhiyet, tümeller tartışması, ilk neden, sudûr gibi 

metafiziğin belli başlı konuları ile ilimler sınıflandırması tartışmaları temelinde kendisinden 

sonra gelen Anselmus, Albertus Magnus, Aquna’lı Thomas ve John Duns Scotus gibi 

Ortaçağ Avrupa felsefesinin önemli filozoflarına doğrudan ve dolaylı olarak yapmış olduğu 

fikirsel etkiler üzerinde durulacak ve bu bağlam üzerinden İslam düşüncesinin Batı 

düşüncesine etkisi değerlendirmeye alınacaktır. 
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SİYASET BİLİMİNİN NESNESİ OLARAK “SİYASAL”IN ÖZERKLİĞİ 

 

THE AUTONOMY OF POLITICAL AS THE OBJECT OF POLITICAL SCIENCE 

 

Rezzan AYHAN TÜRKBAY1 

 

Siyaset biliminin nesnesi olarak siyaset kategorisini niteleyen, siyasal olma halidir. 

Siyasal olanın/alanın/kertenin belirlenme çabasında yaygın bir şekilde Aristo’nun insanı 

zoon politikon olarak tanımlaması başlangıç noktası kabul edilmiştir. Oysa özellikle siyasal 

antropoloji disiplinin gelişmesi ile birlikte siyasal olma halinin Antik Yunan öncesine; hatta 

insanlığın varoluşuna dek genişletilebileceğini savunan görüşlere de rastlanmaktadır. Tam 

karşı uçta ise “siyasal”ın yalnızca modernliğe özgülenerek kısıtlanması yer almaktadır. Bu 

ana hatta “siyasal”ın karşılığına ilişkin, “yeryüzünde gelmiş geçmiş tüm toplulukları mı 

kapsadığı”, “sınıflı toplumlara mı özgü olduğu”, ya da “sadece devlet örgütlenmesine sahip 

toplumlara özgü bir tanım mı olduğu” gibi sorular üzerinden geniş bir literatür oluşmuştur. 

Diğer bir deyişle, söz konusu tartışmalar tikelin evrenselleştirilerek tüm zamanların ilgili 

tikel üzerinden analizinin siyaset kertesini belli dönemde ya da belli toplum anında 

dondurması (Zizek, 2012) ile siyasetin aslında insanların birlikteliğinin bir sonucu olarak o 

birlikteliğin sonuçlarına göre değişen bir hal aldığı arasında konumlanmıştır. Örneğin siyasal 

olanın toplumsal sınıflar arasındaki ilişkide belirlenmesi sınıfsız toplumları siyasal olma 

halinden dışlar. “Siyasal”ın insanlığın ayırt edici özelliği olarak genişlemesi ise “siyasal”ın 

sıradanlaşıp hiçbir karşılığının olmaması gibi tersi bir noktaya sürükleyebilir. Siyasal 

antropolojinin gelişimi bu tartışmaları daha da genişletmiştir (Balandier, 2016). Ancak 

çalışma siyasetin bilimselleşmesi sürecine tekabül eden bir dönemi konu edindiği için 

modern siyaset felsefesinden siyaset bilimine giden süreç takip edilecektir. Bu çerçeve, 

çalışmayı ilk olarak “siyasal”ı modern ve post-modern zamanlardaki kavrayışla 

sınırlandırmaktadır. Ayrıca çalışma siyasal olanın özerkliğine odaklandığı için “siyasal”ın 

tarihsel olan ile ilişkisi sorgulanarak özerkliğini tartışma fırsatı yakalanabilecektir. Siyasal 

olanın bu süreçte geçirdiği dönüşümlerin analizinin siyasetin mutlak ve evrensel tanımının 

yapılmasının güçlüğünü ortaya çıkarması beklenmektedir. 

Kapitalist modernleşme ile gelen uzmanlaşma bilimleri alt dallara ayırdığı gibi 

“bilimselleşme” sürecini de hızlandırmıştır. Siyaset felsefesinden siyaset bilimine geçiş 

kapitalist modernleşmenin bilimselleşme anlayışı çerçevesinde gelişmiştir. Siyasetin bir 

bilim olarak tanımlanma sürecinde siyaset biliminin nesnesi de bu tartışmalarla şekillenmiş; 

kimi zaman başka boyutlara taşınmıştır. Modern devletin ortaya çıkış süreci “siyasal”ın 

modern devlet ile özdeşleştiği, siyaset biliminin devlet bilimi olarak algılandığı bir 

dönemdir. Siyasetin devlet dışı alana taşınması ile iktidar ilişkileri “siyasal”ın belirleyici 

unsuru haline gelmiştir. Burada siyasetin bilimselleşmesi açısından en görünür ilişki, olan 

ve olması gereken çerçevesinde olgu/değer ayrımıdır. Özellikle Soğuk Savaş döneminde 

pozitivist siyaset biliminin gelişimi bu ayrımı güçlendirmiş; siyaset bilimini mevcut siyasal 

olgularla sınırlayarak iyi yaşam arayışından uzaklaştırmıştır. Davranışsalcı teori ve ardından 

yükselen rasyonel seçim teorileri bu yaklaşımın ürünleridir. Siyaset biliminin olgularla 

kendisini sınırlandırması siyaset felsefesi ile arasında mesafe koymasını da gerektirmiştir. 

Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile ekonomi ve siyaseti tamamen ayrı alanlara havale 

eden yaklaşım tarzı siyasalın özerkliğini ilan etmiştir. Özellikle post-modern ve post-

marksist literatürde ortaya konan siyasetin toplumsala doğru genişlemesi ile sivil toplum ve 
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demokrasi, yeni toplumsal hareketler gibi konular siyasal olanın genişlemesinin bir tezahürü 

olmuştur. Gelinen noktada siyasal olana dair arayış devam etmektedir. Hatta siyasalın krizi 

tartışmaları da revaçtadır. Siyasal olanın özerk olup olmaması; siyasalın sınırının, eşiğinin 

belirlenmesi siyasetin bir çözüm aracı ya da iyi yaşam koşullarının siyasal olana dahil olup 

olamayacağı konusunda yol gösterici olabilecektir. 

 

Anahtar sözcükler/Keywords: Siyasal, siyaset bilimi, pozitivizm 

 

 

Kaynakça/References 

 
Balandier, G. (2016). Siyasal antropoloji (2. Baskı). İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları. 

Zizek, S. (2012). Gıdıklanan özne (3. Baskı). Ankara: Epos Yayınları. 

336



HUKUKUN BİLİMSELLİĞİ SORUNU ÇÖZÜLEBİLİR Mİ? 

 

IS THERE A SOLUTION TO THE SCIENTIFICNESS PROBLEM OF LAW? 

 

Gökçe ÇATALOLUK1 

 

Üniversitelerde hukuk öğretimi verilmesinin, miladı Bologna’da kurulan ilk Avrupa 

üniversitesine kadar götürülebilen uzun bir tarihi olsa da (Maine, 1986), hukukçular çalışma 

alanlarının bilimselliği konusunda epeyce kaygı duyarlar. Bilimler ailesinin bir bileşeni 

olmak, zaten saygınlığı su götürmeyecek bir toplumsal disiplin açısından itibar meselesi 

olmaktan çok hukuk felsefesi ve metodolojisinin kendini üzerine inşa ettiği zemine dair halis 

bir sorundur (Morse, 1923). 

Pratik felsefenin iki temel alandan biri olarak hukuk, insan davranışında olması 

gerekeni inşa eden sistemik bir özellik taşır (Gürler, 2017). Bu sistemin ise üzerinde olgusal 

çalışma yürütülebilecek bir sosyal bilim nesnesi olmadığı (Hume’cu olan- olması gereken 

ayrımı yüzünden) açıktır. Öyleyse soru, normlara dayalı bir bilim inşa edilip edilemeyeceği, 

bir başka deyişle normativitenin bilimselliği sorusuna dönüşecektir (Möllers, 2012). 

Hans Kelsen’in radikal pozitivist yaklaşımı, normatif bir sistemi, hipotetik bir temel 

norm vasıtasıyla mantıksal tutarlılığa kavuşturmanın bir yolu olarak düşünülebilir (Aral, 

1965). Böylece başka toplumsal alanlardan azade, sınırları belli bir hale gelen nesne, doğru 

bir bilimsel yöntemle ele alınabilir; dolayısıyla bu yaklaşım benimsenerek hukuk bir bilim 

alanıdır denilebilir. Ancak bu varsayımda bilimin rölatifliğine ilişkin bir açmaz vardır 

(Sağlam, 2014). Böylesi bir hukuk bilimi, ancak modern demokratik toplumlarda icra 

edilebilir. 

Soruya verilecek olası diğer cevap, bilimsel yöntemler kullansa da bizatihi hukuk 

disiplininin bir bilim olmadığı yönündedir. Bu cevap, hukukun nesnelliğini ve genel geçerlik 

iddiasını olduğu kadar formellik iddiasını da karşısına alır (Öktem, 2005) ve realistlerden 

“bir bilim olsa da değersiz bir bilimdir” savını ortaya atan Kirchmann (Kirchmann, 2007) 

gibi şüphecilere kadar geniş bir destekçi kitlesine sahiptir.  

Sempozyumda sunulacak bildiri, hukukun bir bilim olarak sınıflandırılmasının tek 

imkânının insanın hem fiziksel varlığını hem toplumsallığını aynı ilişkisellikte 

açıklayabilecek bir işlevsel-yapısal değerlendirmeden geçtiğini savlayacaktır. Bu sav takip 

edilerek normativite kodlar ve programlara bölünebilecek, böylece de hukukun 

biçimbiliminden bahsetmek mümkün olacaktır (Luhmann, 1995). Bu ise ister istemez 

interdisipliner bir bilim alanından söz ettiğimiz anlamına gelecektir. 
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POLİTİKADA GEREKLİ/SOYLU YALAN YA DA İLETİŞİMDE BÜYÜK 

YALAN/PROPAGANDA: PLATON’DAN GOEBBELS’E GİDEN BİR YOL VAR 

MI? 

 

NECESSITY/NOBLE LIE IN POLITICS OR BIG LIE/PROPAGANDA IN 

COMMUNICATION: IS THERE A WAY FROM PLATON TO GOEBBELS? 

 

Ali KARAKAYA1 

 

 Antik Yunan filozofu Platon, politika felsefesinin kuruluşunda ve klasik dönemden 

moderne kadar belirli hatların temsilinde oldukça güçlü etkileri olmuş bir filozoftur. Bu 

etkisi, politikanın neliğinden amacına, politikanın konularından öznelerine ve politika 

anlamlı kılacak içerikler manzumesine kadar genişleyen bir uzama sahiptir. Bütün bunlar 

içerisinde, bugün politik alanın post-truth ve popülist forma uzanışında etkisi olduğu 

gösterilmesi gereken bir içerik ise her daim yeni bağlamlarda işlenmeyi hak ediyor: 

Gerekli/Soylu Yalan. Platon’da toplumsal düzenin ve onun sabit/ebedi/en iyi formunu 

koruyacak yöneticilerin tanımlanıp halka sunulmasında oldukça önemli rolüyle tanımlanan 

gerekli/soylu yalan, yurttaşların yetiştirilmesinde kullanılacak veya kullanılmayacak ve 

doğru olsa bile yasaklanacak veya yanlış olsa bile doğru olarak anlatılacak eğitim 

içeriklerine dayanır. Yalan insanların, toplumun ve yönetim sisteminin ‘iyi’si için gerekli ve 

amacı bakımından soylu olarak konumlandırılır. İlk politik düzen, toplum ve insan 

tanımlanması, yalana verilen anlamlı bir rolle kurulur; ardından politika felsefesi ve politika 

pratikleri açısından yalan, her daim belli rasyonelleştirmelerle yerini korur. 

 Nazi Almanyası’nın propaganda bakanı Goebbels ise, yeterince tekrar edilen yalanın 

doğru yerine geçebileceği ve büyük yalanların insanlar için anlamlı doğrular olarak etki 

uyandırabileceği gibi ilkeleri ile yirminci yüzyıl politika ve toplum hayatına yalan ve 

propaganda açısından sonuçları korkunç ancak bir bakımdan verimli ve etkili içerikler 

sunmuştur. Onun propaganda teknikleri ve kullandığı sistematik yalan öğeleri, yalnızca 

kendi iktidar biçimleri ile sınırlı kalmamış, politik alanın neredeyse tüm öğelerine etki eden 

bir zemin haline gelmiştir. Totaliter, faşist, otoriter, emperyalist, popülist hatta demokrat gibi 

birçok sıfatla adlandırılabilen iktidar biçimleri ve temsilcileri, Nazileri ve Goebbelsçi 

teknikleri bazen alttan alta bazen açıkça kullanmıştır/kullanmaktadır. 

 Bu metinde, Platon’un politikada yalana verdiği rolün anlamı politikanın kurucu 

ilkelerinden biri olarak tanımlanacak ve ne klasik ne de modern politikada hakkıyla 

reddedilmemiş belki de edilemeyecek bir ilke olarak işlenecektir. Ardından belirli politika 

filozofları ve politik olaylar üzerinden Platoncu etkinin rolü ve sonuçları irdelenerek 

yirminci yüzyılda Goebbelsçi yalan ve propaganda sistemine ulaşılmaya çalışılacaktır. 

Goebbelçi fikir ve pratiklerin yol açtığı yenilikler ve dönüşümler bağlamında da Platon’dan 

Goebbels’e bu bağlamda bir yolun bulunduğu, bu yolun pratik bir gerçekliğe sahip olduğu 

ve post-truth düşünce/yaşam iklimi ile yeni medya propagandaları bağlamında bu pratik 

gerçekliğin neredeyse sorgusuz sualsiz kabul gördüğüne işaret edilecektir. Bu durum, politik 

alandan beklenebilecekler ve politik-etik olanı düşünmeye etkiler bağlamında ne gibi bir 

zemin sunuyor sorusuna verilebilecek en anlamlı cevaplardan birinin de güç kavramına 

dayanması gerektiğine işaret edilecektir. 
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ORTA ÖĞRETİM RUSÇA ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMEN 

GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

EVALUATION OF SECONDARY EDUCATION RUSSIAN CURRICULUM 

ACCORDING TO TEACHER VIEWS 

 

Hülya ŞAHİN1 

Necdet AYKAÇ2 

 
Yabancı dil olarak yalnızca ‘’İngilizce’’ Türkiye’deki okullarda uzun yıllardan beri birinci 

yabancı dil olarak öğretilmektedir. Bu durum ikinci yabancı dil eğitiminin Türkiye’de geç 

başlamasına sebep olmuştur (Balcı, 2016). Bu doğrultuda yabancı dil eğitimi alanında Türkiye’de de 

çeşitli adımlar atılmaktadır. Türkiye’de liselerde ikinci yabancı dil eğitimi 2004-2005 eğitim-öğretim 

yılından itibaren zorunlu hale getirilmiştir (Akdoğan, 2004). İngilizceden sonra ortaöğretimde ikinci 

yabancı dil olarak yaygın biçimde Almanca, Fransızca programlarda yer almıştır. İkinci yabancı dil 

olarak liselerde ağırlıklı biçimde Almanca ve Fransızca öğretilmesine rağmen farklı yabancı diller 

de okullarda öğretilebilmektedir. Özellikle 2006 yılında yürürlüğe giren yabancı dil programları, 

Türkiye’de yabancı dil alanında yeni yaklaşımları beraberinde getirmiş, dili günlük yaşamda işlevsel 

olarak kullanabilmeyi öngören öğretim tekniklerine yer verilmiştir (Suna ve Durmuşçelebi, 2013). 

2005 yılında bu amaca yönelik olarak Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Birleşmiş Milletlerin resmi 

dillerinden biri olan ve dünya üzerinde de en çok konuşulan 7. dil olarak kabul edilen Rusçayı ilk 

kez meslek liseleri programına almıştır (Karacan, 2012). 2005 yılında Mesleki ve Teknik Eğitim 

okulları için ilk kez Rusça Öğretim Programı (9., 10., 11. ve 12. sınıflar için) hazırlanmıştır.  

Günümüzde Rusça eğitim veren farklı türdeki tüm liseler 2012 yılında güncellenen Rusça Öğretim 

Programını kullanmaktadır. Rusça dersi, bazı meslek liselerinde birinci yabancı dil, bazı Anadolu 

liselerinde ve meslek liselerinde ikinci zorunlu yabancı dil veya seçmeli ikinci yabancı dil olarak 

öğretilmektedir (Karacan, 2015). 26 okulda 1. yabancı dil, 152 okulda (resmi+özel) ise 2. yabancı 

dil olarak Rusça eğitim verilmektedir. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı itibariyle Türkiye’de MEB 

bünyesinde 152 okulda toplam 109 Rusça öğretmeni görev yapmaktadır (MEB, 2019a). MEB, 5.sınıf 

hazırlık öğretim programlarına İngilizcenin yanı sıra seçmeli ders olarak Rusçanın dâhil edileceğini, 

aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü ile Turizm Meslek 

Liselerinin programına İngilizce ve Rusça hazırlık sınıfı ekleneceğini beyan etmiştir (MEB, 2018). 

2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren 10 okulda pilot olarak başlayan uygulama ile Rusça 

meslek liselerinde zorunlu ders kategorisine alınmıştır (MEB, 2019b). Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi Protokol kapsamındaki okullar için hizmet alanlarına göre Rusça dersi 10. sınıflarda haftada 

8 saat, 11. ve 12. sınıflarda ise 6 saat olmak üzere ders çizelgelerinde yer almaktadır (MEB, 2019c). 

Rusça dersinde Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürlüğünce hazırlanacak Rusça öğretim programı 

uygulanacaktır. Bu doğrultuda hazırlanacak olan Rusça öğretim program henüz yürürlüğe 

girmemiştir.  

Yürürlükte olan Rusça öğretim programı daha önce bir program değerlendirme modeli veya 

yaklaşımına göre değerlendirilmemiştir. Bir öğretim programının başarısı uygulamadaki başarısı ile 

doğru orantılıdır. Bu yüzden programın uygulanmasında ortaya çıkan sorunların programın 

uygulayıcısı olan öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Zira 

ilgili program yıllardır farklı türdeki liselerde uygulanmaktadır. Geçen sürede programın etkililiğinin 

değerlendirilmesi ve bu değerlendirmeler ışığında programın geliştirilmesi gerekmektedir. 

Bu çalışmada Mesleki ve Teknik Eğitim Okulları için hazırlanan Rusça öğretim programı, 

programın dört öğesine (hedef, içerik, eğitim ve sınama durumu) dayalı olarak programın 

uygulayıcısı olan öğretmenlerle görüşme yoluyla elde edilen veriler ile değerlendirilmiştir. Ayrıca 

program uygulanırken öğretmenlerin hangi alanlarda sorun yaşadığı incelenmiştir. Öğretmen 
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görüşlerini değerlendirmeyi amaçlayan çalışmada nitel çalışma yöntemlerinden durum çalışması 

kullanılmıştır. Çalışma grubunu amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan kolay ulaşılabilir durum 

örneklemesi yoluyla belirlenmiş ve 5 farklı ilde görev yapan 10 Rusça öğretmeni oluşturmaktadır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak 5 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılmıştır. Görüşme formu aracılığı ile veriler toplanmış, içerik analizi yapılarak kod ve temalar 

belirlenmiştir. Görüşme soruları, programın uygulanmasında yaşanan sorunlar ve programın dört 

temel öğesi olan hedef, içerik, eğitim ve sınama durumları açısından öğretmen görüşleri üzerine 

kurgulanmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre öğretmenlerin çoğu Rusça öğretim 

programında içeriğin yoğun olduğunu ve kazanımlarının sayısının fazla olduğunu düşünmektedir. 

Bunun yanı sıra öğretmenler Rusça ders kitabının olmamasının dersin verimini düşürdüğünü 

belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmenler farklı türdeki liselerde ve haftalık Rusça ders saati farklı olan 

liselerde aynı öğretim programının kullanılmasının Rusça öğretimini olumsuz etkilediğini 

düşünmektedir. Yeni hazırlanacak Rusça öğretim programında ilgili sonuçlara göre düzenlemeye 

gidilmesi yapılan öneriler arasında yer almaktadır. 
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MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 

DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI 

 

ATTITUDES OF PRE-SERVICE MUSIC TEACHERS TOWARDS SCIENTIFIC 

RESEARCH METHODS COURSE 

 

Tuba YOKUŞ1 

 

Çağdaş eğitim programlarının amaçlarından birinin bireylere bilimsel yaklaşım ve 

bilimsel süreçlere ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmak olduğu söylenebilir. Bu bağlamda, 

bireyin doğuştan getirdiği bilme isteği her dönemde geliştirilmeli ve eğitim buna göre 

düzenlenmelidir. Her eğitim kademesinde programlar bilimsel araştırma yapma yeteneğini 

temel almalıdır. Böylece pek çok sorun ya da problem daha kolay çözülebilir (Sönmez ve 

Alacapınar, 2016). 2006-2007 Müzik Öğretmenliği Lisans Programında zorunlu bir ders 

olarak yer alan “Bilimsel Araştırma Yöntemleri” dersi; bilim ve temel kavramlar, bilim 

tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu 

yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin 

toplanması, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması gibi konularını içermektedir (YÖK, 

2007). Bu bağlamda bu ders ile müzik öğretmeni adaylarının müzik eğitimi alanı ile ilgili 

problem durumlarını saptayabilmesi ve bilimsel yaklaşım ve süreçleri doğrultusunda 

problem durumlarını çözmeye ve yorumlamaya yönelik yetkinlik kazanmalarının 

hedeflendiği söylenebilir. Diğer taraftan bireylerin “Bilimsel Araştırma Yöntemleri” dersine 

ilişkin tutumları eğitim-öğretim sürecinde edinmeleri beklenilen kazanımları etkileyen 

önemli faktörlerden biri olarak değerlendirilebilir. Çünkü tutum bireylerin bir olaya, duruma 

veya nesneye karşı olumlu veya olumsuz eğilimini içerir (Çakır, Kan ve Sünbül, 2006). İlgili 

literatürde gerçekleştirilmiş çalışmalar incelendiğinde, bilimsel araştırmaya yönelik 

öğretmen adaylarının tutumlarının yüksek düzeyde olduğunu saptayan araştırmalar (Biçer, 

Bozkırlı ve Er; 2013; Çakmak, Taşkıran ve Bulut, 2015), bunun yanında üniversite 

öğrencilerinin “Bilimsel Araştırma Dersi” ve veya bilimsel araştırmaya yönelik tutumlarının 

orta düzeyde ya da düşük düzeyde olduğunu saptayan araştırmalar bulunmaktadır (Ayaydın 

ve Kurtuldu, 2010; Polat, 2014; Kürşad, 2015; İlhan, Çelik ve Aslan, 2016).  Bu 

araştırmanın, müzik öğretmeni adaylarının bilimsel araştırma dersine yönelik tutumlarının 

belirlemesi yoluyla, bu derse yönelik edinmeleri beklenilen kazanımların ne derece 

gerçekleşip gerçekleşmediğinin ortaya çıkarılması açısından alana katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı müzik öğretmeni adaylarının “Bilimsel 

Araştırma Yöntemleri” dersine yönelik tutumlarını belirlemek ve tutum düzeylerini çeşitli 

değişkenler açısından irdelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim-

öğretim yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman 

Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik 

Öğretmenliği Anabilim Dallarında 4. sınıfta öğrenim gören müzik öğretmeni adayları 

(n=112) oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak müzik öğretmeni 

adaylarının “Bilimsel Araştırma Yöntemleri” dersine yönelik tutumlarını belirlemek için 

Yaşar (2014) tarafından geliştirilen “Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersine Yönelik 

Tutum” ölçeği; demografik özellikleri ile ilgili bilgi toplamak için ise araştırmacı tarafından 

hazırlanan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlarda, müzik 

öğretmeni adaylarının Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersine yönelik tutumlarının orta 

 
1 Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi ABD, 

tubayokus@mu.edu.tr 
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düzeyde olduğu belirlenmiştir. Buna ek olarak, üniversite değişkeni açısından “bilişsel 

özgüven” alt boyutunda anlamlı farklılık bulunmuş; cinsiyet, mezun olunan okul türü ve 

akademik ortalama değişkenleri açısından ise müzik öğretmeni adaylarının tutum puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Araştırmadan elde edilen 

sonuçlar doğrultusunda yorum ve tartışmaya yer verilmiştir. 

 

Anahtar sözcükler/Keywords: Müzik öğretmeni adayları, bilimsel araştırma 

yöntemleri dersi, tutum 
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SORGULAMA TEMELLİ ÖĞRETİM YÖNTEMİ: SON 20 YILDA YAPILAN 

ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ 

 

INQUIRY-BASED TEACHING METHOD: A LAST 20-YEAR REVIEW 

 

Yaren Filiz KARASU 

Burcu ŞENLER 

 
Günümüzde bilgi üretiminin gelişmesiyle ve bilginin hızla değişmesiyle bireylerin 

bilgiyi analiz edebilme becerileri önemli hale gelmiştir. Bireylerin bilgiyi analiz edebilme 

becerisi bireylere eğitim yoluyla küçük yaşlardan itibaren kazandırılabilir. Sorgulama temelli 

öğretim yöntemi, öğrencilere bilgiyi analiz etme becerisi kazandırabilecek önemli yöntemlerden 

biridir. Bu bağlamda sorgulama kavramı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan fen 

bilimleri dersi öğretim programlarında fen okuryazarlığı çerçevesinde 2000 yılından itibaren yer 

almaktadır. Bu çalışmada sorgulama temelli öğretimin konu olduğu son 20 yılda yapılan 

çalışmalar incelenmiştir. Araştırma verileri doküman incelemesi tekniği ile toplanmıştır. Veriler 

“araştırma, sorgulama, araştırma-sorgulama, soruşturma, sınıf öğretmeni, sınıf öğretmenliği, 

ilkokul, fen” anahtar kelimeleri kullanılarak Google Akademik, DergiPark, Tr Dizin, Education 

Resources Information Center [ERIC], Education Source ve Academic Search Ultimate veri 

tabanlarında yapılan tarama sonucunda toplanmıştır. Veriler toplandıktan sonra incelenen 

araştırmaların çalışma grupları içerisinde 3. ve 4. sınıf öğrencileri, sınıf öğretmenleri ve sınıf 

öğretmeni adaylarından en az birinin bulunduğu makaleler çalışmaya alınmıştır. Bu çalışma 

gruplarına sahip olmayan makaleler çalışmadan çıkarılmıştır. Bu işlemler sonucunda 26 adet 

araştırma çalışmaya dâhil edilmiştir. Araştırmaların verileri Nvivo12 programı aracılığıyla içerik 

analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Analiz sonucunda başlık, yıl, yayımlandığı dergi, çalışma 

grubu, amaç, yöntem, desen, veri toplama aracı, sonuç ve öneri olmak üzere toplam 10 adet 

kategori oluşturulmuştur. Sonuç olarak, incelenen araştırmaların başlıklarında geçen sorgulama, 

araştırma, sınıf, öğretme, beceri, öğrenme, adaylarının, laboratuvar kelimelerinin daha çok 

referans aldığı tespit edilmiştir. İncelenen araştırmaların en fazla yayımlandığı yılın 2017 yılı, 

araştırmaların en fazla yayımlandığı derginin Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi olduğu tespit 

edilmiştir. Araştırmaların çalıştıkları gruplar incelendiğinde daha çok öğretmen adaylarıyla 

çalışıldığı görülmüştür. Araştırmaların amaçları incelendiğine ise en fazla öğretmen adaylarına 

yönelik amaçlara rastlanmaktadır. Araştırmalarda kullanılan yöntemlere bakıldığında en fazla 

referans alan yöntemin nicel yöntem olduğu, en fazla referans alan desenin ise tarama deseni 

olduğu tespit edilmiştir. Nicel veri toplama aracı olarak en çok referans alan ölçek Aldan 

Karademir ve Saracaloğlu (2013) tarafından geliştirilen Sorgulama Becerileri Ölçeği’dir. Nitel 

veri toplama araçları arasında ise en çok yarı yapılandırılmış görüşmelerin olduğu görülmüştür. 

Araştırmalarda verilen öneriler incelendiğinde ise en çok yapılan çalışmalara benzer farklı 

örneklem grubuyla çalışma yapılabileceğinin önerildiği tespit edilmiştir. 
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ORTAÖĞRETİM FELSEFE ÖĞRETİM PROGRAMLARINA YÖNELİK BİR 

KARŞILAŞTIRMA 

 

A COMPARISON OF SECONDARY EDUCATİON PHILOSOPHY TEACHING 

PROGRAMS 

 

Semra BİLGİN1 

 

Felsefe dersinin öğrencileri sorgulamaya, düşünmeye, farklı açıklamaları demokratik 

bir şekilde tartışmaya ve her türden iddiayı tutarlı bir şekilde gerekçelendirmeye sevk etmesi 

beklenir. Felsefe öğretim programlarının öğrencilere bu yetenekleri kazandıracak şekilde 

hazırlanması gerekir. Cumhuriyet döneminde felsefe öğretim programlarında sekiz defa 

değişiklik yapılmıştır. Ancak biz amacımıza uygun olarak bu değişikliklerin son üç tanesini, 

başka bir ifadeyle 1993, 2009 ve 2018 Ortaöğretim Felsefe Öğretim Programlarındaki 

farklılıkları belirlemeye çalışacağız. Programlar; öğrenme hedefleri, içerik, öğretim strateji 

ve yöntemleri ve ölçme değerlendirme yaklaşımları bakımından karşılaştırılacaktır. Ayrıca 

programların dayandığı eğitim felsefesi anlayışları ve bu anlayışların program içeriklerine 

yansıma durumları gözden geçirilecektir. 

Programların öğrenme hedefleri bakımından karşılaştırılması, program geliştirme 

alanında en çok kabul gören Bloom taksonomisinin bilişsel ve duyuşsal basamaklarına ve 

dersin amaçlarına uygunluğu açısından yapılmıştır. İçerik boyutunda program içeriklerinde 

ne gibi değişikliklere gidildiği ve bu değişikliklerin sebepleri tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Her üç programda kullanılan öğretim stratejileri ve stratejilere uygun olarak geliştirilen 

yöntem ve teknikler kazanımlarla ve eğitim felsefesi yaklaşımlarıyla uyumlulukları 

açısından değerlendirilmiştir. Programlarda kullanılan ölçme-değerlendirme yaklaşımları ve 

ölçme araçları, kazanımları karşılama durumları bakımından incelenmiştir.  

Çalışmaya esas teşkil eden felsefe öğretim programları detaylı bir şekilde analiz 

edilmiştir. Ayrıca bu programların yer aldığı tebliğler dergilerinin ilgili sayıları ve bu 

programlara uygun olarak oluşturulan ders kitaplarının içerikleri incelenmiştir. Verilerin 

analizi, doküman analizi tekniği kullanılarak yapılmıştır.  

Öğretim programlarındaki kazanımların üst düzey becerileri içerme durumunda 

yıllara göre artış gözlenmiştir. 1993 programının 117 kazanımının sadece üç tanesi analiz ve 

sentez aşamasındadır. 2009 programındaki 58 kazanımın ise 24’ü üst düzey bilişsel 

kazanımlar içermektedir. 2018 programının 10 ve 11. Sınıf düzeyindeki toplam kazanım 

sayısı 39 olup, bunların %50’den fazlası analiz, sentez, değerlendirme gibi üst düzey bilişsel 

becerilerin kazanılmasına yöneliktir. Yine programlarda giderek öğretmen merkezli 

anlayışın terk edildiği ve öğrenci merkezli bir yaklaşım sergilendiği gözlenmiştir. Bilişsel 

alanın üst düzey kazanımlarını içermesi ve öğrenciyi merkeze alması bakımından 2018 

programının en kapsamlı program olduğu görülmüştür. Bununla birlikte programlarda 

birtakım taksonomi hataları gözlenmiştir. Ayrıca incelenen programlarda felsefe dersine 

özgü beceri, yöntem ve tekniklere yer verilmemiş olması önemli bir eksikliktir. Bu 

çalışmanın bundan sonra hazırlanacak olan felsefe öğretim programlarına, eksikliklerin 

giderilmesi konusunda, bir öneri niteliğinde olması umulmaktadır. 
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