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II.YILDIZ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU 

24-25 Aralık 2015

24 Aralık 2015 / Perşembe

1.OTURUM

Uluslararası İlişkilerde Güncel Tartışmalar (11:00-12:15) 
Salon A (Çukursaray, F-17) 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Vişne KORKMAZ 

11:00-11:15 
Doç. Dr. Çigdem NAS 
Adnan BAKIR* 

Hazar ve Ortadoğu Bölgesi’nin AB Enerji Arz 
Güvenliği I�çin O� nemi ve Türkiye’nin Rolü

11:15-11:30 
Doç. Dr. Fuat AKSU 
K. Dicle SASAOĞLU* 

1950-1960 Yılları Arasında Türk Dış 
Politikasındaki Dönüşümün Analizi

11:30-11:45 
Doç. Dr. Vişne KORKMAZ 
Dzenet MUJEZINOVIC* 

American Foreign Policy in The Post-Cold War 
Era 

11:45-12:00 
Doç. Dr. Vişne KORKMAZ 
İbrahim TEKEŞ* 

Nükleer Enerji Bağlamında Türkiye-I�ran Güvenlik I�
I�lişkileri

12:00-12:15 
Doç. Dr. Fuat Aksu 
Yunus Çolak* 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ve Basın

*  Sunumlar adı koyu renk ile yazılan yazar tarafından yapılacaktır.
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İşletme ve İktisat Çalışmaları 
(11:00-12:σπ) Salon B (Çukursaray, F-20) 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cemal ZEHİR 

II.YILDIZ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU 

24-25 Aralık 2015

24 Aralık 2015 / Perşembe

1.OTURUM

 Sunumlar adı koyu renk ile yazılan yazar tarafından yapılacaktır.

11:00-11:15 
Prof. Dr. Kenan AYDIN  
Mustafa Hakan SALDI* 

Öztiryakiler Firmasının Uluslararası 

Pazarlama Faaliyetlerinin Politik Risklerden 
Etkilenme Derecesi ve Politik Riskleri 
Yönetmede Kullandığı Teknikler 

11:15-11:30 
Yrd. Doç. Dr. Serdar BOZKURT  
¥zen ĶNAM* 

Örgütsel Adaletin Örgütsel Vatandaşlık 

Davranışlarına Etkisinde Örgütsel Güvenin 

Aracılık Etkisine Yönelik Bir Araştırma  

11:30-11:45 
Prof. Dr. Feride GÖNEL 

Atakan AKINCI* 
Dünyadaki Borsalarda Teknolojinin 
Gelişimi ve Bugün Geldiği Durum 

11:45-12:00 
Prof. Dr. Cemal ZEHİR 

Hacer YILDIZ* 

Üretim Yeteneği ile Lojistik Yeteneğin 

Maliyet Liderliği Stratejisi Üzerindeki 

Etkisi 

12:00-12:15 
Yrd. Doç. Dr. Burak ÜNVEREN 
Volkan S¿leyman G¦RGEN* 

Declining Income Inequality in Turkey: 
The Role of Factor Shares 

12:15-12:30 
Prof. Dr. Muzaffer AYDEMİR 
NGWANA Christian FOZO* 

Çalışma Ahlakının Örgütsel Vatandaşlık 

Davranışı ve Üretkenlik Karşıtı Çalışma 

Davranışı Üzerindeki Etkileri 

*
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II.YILDIZ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU 

24-25 Aralık 2015

24 Aralık 2015 / Perşembe

2.OTURUM

Siyaset Bilimi ve Tarih Çalışmaları 
(14:00-15:30) Salon A (Çukursaray, F-17) 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ 

14:00-14:15 
Prof. Dr. Ömer ÇAHA 
Ahmet AYATA* 

Dine Karşı Din: Düşünce, Eylem, Söylem ve 
Örgütlenme Üzerinden Antikapitalist 
Müslümanlar

14:15-14:30 
Doç. Dr. Ismet AKÇA 
Gülçin KARABAĞ* 

Sendika-Siyaset I�lişkisi U� zerinden TO� B-DER 
I�çerisindeki Grupların Mücadelesi U� zerine Bir 
Değerlendirme

14:30-14:45 
Prof. Dr. Omer ÇAHA  
Oğuzhan ALTINKOZ* 

Almanya'da Yaşayan Türkiye Kökenli 
Göçmenlerde, Göçmen Kimliğinin I�nşasında 
Alman I�mgesi

14:45-15:00 
Prof. Dr. Omer ÇAHA  
Olkan SENEMOĞLU* Maddeci Bakışın I�nsan ve Toplum Anlayışı

15:00-15:15 
Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ 
Ahmet DERECİ*

Diplomat Selim Rauf Sarper’in Biyografisi 
(1899-1968)

15:15-15:30 
Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ 
Mithat OLKUN* Feridun Cemal Erkin’in Hayatı ve Vazifeleri 

* Sunumlar adı koyu renk ile yazılan yazar tarafından yapılacaktır.
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II.YILDIZ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU 

24-25 Aralık 2015

24 Aralık 2015 / Perşembe

2.OTURUM

Sosyal Bilim Çalışmaları 

(1σ:σπ-15:ππ) Salon B (Çukursaray, F-20) 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. A. Banu KARADAĞ

1σ:σπ-1σ:τ5 

Doç. Dr. Ayşe Banu KARADAG�   
Yrd. Doç. Dr. Eshabil  BOZKURT
Reza HOSSEINI BAGHANAM* 

Tarih Çevirilerine Çeviribilim Odaklı 
Bir Bakış 

1σ:τ5-14:π0 
Doç. Dr. Yavuz ERIEN 
Barış SARISOY* 

O� ğretmenler I�çin Duygusal Zekâ Becerileri 
Eğitim Programları

14:ππ-14:ρ5 
Prof. Dr. Yakup ÇELIK 
Merve AKINCI ALMAZ* 

Attilâ I�lhan’ın Romanları ve Şiirlerinde 
Hapishane ve Tutukluk Teması

14:ρ5-1τ:σπ
Doç. Dr. Şengül ÇELI�K
Ayşe UĞURLU*

Liberal Eğitimin Farklı Düşünürlerin 
Perspektifinden Değerlendirilmesi

1τ:σ0-1τ:τ5 
Yrd. Doç. Dr. Ali YILDIZ
Seda ÖZTÜRK*

Gök Bayrak’ın Türk Edebiyatındaki Yeri ve O�
O� nemi

1τ:τ5-15:π0 
Yrd. Doç. Dr. Hale ÖZKASIM
Faysal I�NAN*

Edebiyat Konulu Müzelerin Sınıflandırılması ve 
Çeşitlerinin I�ncelenmesi

* Sunumlar adı koyu renk ile yazılan yazar tarafından yapılacaktır.
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II.Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu 
24 &25 Aralık 2015

1. Do. Dr. ¢iĵdem NAS ve Adnan BAKIR - Hazar ve Ortadoĵu Bºlgesiônin AB Enerji Arz
G¿venliĵi Ķin ¥nemi ve T¿rkiyeônin Rol¿ 

2. Prof. Dr. ¥mer ¢AHA ve Ahmet AYATA - Dine Karĸē Din: D¿ĸ¿nce, Eylem, Sºylem ve
¥rg¿tlenme ¦zerinden Antikapitalist M¿sl¿manlar 

3. Do. Dr. Ercan KARAKO¢ ve Ahmet DERECĶ - Diplomat Selim Rauf Sarperôin
Biyografisi (1899-1968) 

4. Prof. Dr. Feride G¥NEL ve Atakan AKINCI - D¿nyadaki Borsalarda Teknolojinin
Geliĸimi ve Bug¿n Geldiĵi Durum 

5. Do. Dr. ķeng¿l ¢ELĶK ve Ayĸe UĴURLU - Liberal Eĵitimin Farklē D¿ĸ¿n¿rlerin
Perspektifinden Deĵerlendirilmesi 

6. Do. Dr. Yavuz ERĶķEN ve Barēĸ SARISOY - ¥ĵretmenler Ķin Duygusal 
Zek© Becerileri Eĵitim Programlarē 

7. Do. Dr. Fuat AKSU ve K. Dicle SASAOĴLU - 1950-1960 Yēllarē Arasēnda T¿rk Dēĸ
Politikasēndaki Dºn¿ĸ¿m¿n Analizi 

8. Do. Dr. Viĸne KORKMAZ ve Dzenet MUJEZINOVIC - American Foreign Policy in The
Post-Cold War Era 

9. Yrd. Do. Dr. Hale ¥ZKASIM ve Faysal ĶNAN ï Edebiyat Konulu M¿zelerin
Sēnēflandērēlmasē ve ¢eĸitlerinin Ķncelenmesi 

10. Do. Dr. Ķsmet AK¢A ve G¿lin KARABAĴ ï Sendika-Siyaset Ķliĸkisi ¦zerinden T¥B-
DER Ķerisindeki Gruplarēn M¿cadelesi ¦zerine Bir Deĵerlendirme 

11. Prof. Dr. Cemal ZEHĶR ve Hacer YILDIZ - ¦retim Yeteneĵi ile Lojistik Yeteneĵin
Maliyet Liderliĵi Stratejisi ¦zerindeki Etkisi 

BI�LDI�RI�LER
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II.Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu 
24 &25 Aralık 2015

BI�LDI�RI�LER
12. Doç. Dr. Vişne KORKMAZ ve İbrahim TEKEŞ - Nükleer Enerji Bağlamında Türkiye-

İran Güvenlik İlişkileri 

13. Prof. Dr. Yakup ÇELİK ve Merve AKINCI ALMAZ - Attilâ İlhan’ın Romanları ve

Şiirlerinde Hapishane ve Tutukluk Teması 

14. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ ve Mithat OLKUN - Feridun Cemal Erkin’in Hayatı ve

Vazifeleri 

15. Prof. Dr. Kenan AYDIN ve Mustafa Hakan SALDI - Öztiryakiler Firmasının Uluslararası

Pazarlama Faaliyetlerinin Politik Risklerden Etkilenme Derecesi ve Politik Riskleri 

Yönetmede Kullandığı Teknikler 

16. Prof. Dr. Ömer ÇAHA ve Oğuzhan ALTINKOZ - Almanya'da Yaşayan Türkiye Kökenli

Göçmenlerde, Göçmen Kimliğinin İnşasında Alman İmgesi 

17. Prof. Dr. Ömer ÇAHA ve Olkan SENEMOĞLU - Maddeci Bakışın İnsan ve Toplum

Anlayışı 

18. Yrd. Doç. Dr. Serdar BOZKURT ve Özen İNAM - Örgütsel Güvenin Örgütsel

Vatandaşlık Davranışlarına Etkisinde Örgütsel Adaletin Aracılık Etkisi 

19. Doç. Dr. Ayşe Banu KARADAĞ, Yrd. Doç. Dr. Eshabil  BOZKURT ve Reza HOSSEINI

20. Yrd. Doç. Dr. Ali YILDIZ ve Seda ÖZTÜRK - Gök Bayrak’ın Türk Edebiyatındaki Yeri

ve Önemi 

21. Yrd. Doç. Dr. Burak Ünveren ve Volkan Süleyman Gürgen - Declining Income Inequality

in Turkey: The Role of Factor Shares 

22. Doç. Dr. Fuat Aksu ve Yunus Çolak - 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ve Basın

23. Prof. Dr. Muzaffer AYDEMİR ve NGWANA  Christian FOZO - Çalışma Ahlakının

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Üretkenlik Karşıtı Çalışma Davranışı Üzerindeki Etkileri

BAGHANAM - Tarih Çevirilerine Çeviribilim Odaklı Bir Bakış 
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HAZAR VE ORTADOĞU BÖLGESİ’NİN AB ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ 
İÇİN ÖNEMİ VE TÜRKİYE’NİN ROLÜ 

II.Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu 
24 &25 Aralık 2015

Doç. Dr. Çiğdem NAS ve Adnan BAKIR 
Yüksek Lisans Öğrencisi 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

Bir ülkede ekonominin büyümesi, sanayinin gelişmesi, refah seviyesinin yükselmesi, sosyal gelişme 
ve her türlü askeri lojistiğin gerçekleştirilebilmesi enerjiye bağlıdır ve enerji olmadan bunların 
hiçbiri mümkün görünmemektedir. Enerji ile çalışan teknolojinin, hayatımızın her alanına girdiği 
21. yüzyılda, enerji olmadan ülkelerin varlıklarını sürdürmeleri neredeyse imkânsız hâle gelmiştir.
Ancak, küresel birincil enerji tüketiminin %85’ten fazlasını oluşturan fosil yakıtların, özellikle 
petrol ve doğalgazın, dünyada eşit bir şekilde dağılmamış olması, yeterli kaynak ve rezerve sahip 
olmayan ülkeleri ihtiyaç duydukları enerjiyi ithal etmek zorunda bırakmaktadır.  

Enerji ithal eden ülkeler çeşitli fiziksel, ekonomik ve siyasi engellerle karşılaşmaktadırlar. Enerji 
kaynaklarının devletler tarafından siyasi bir araç olarak kullanılması, küresel politikalar yürüten 
büyük güçlerin petrol ve doğalgaz bakımından zengin olan bölgelerin kontrolünü ele geçirmeye 
çalışmaları, üretim bölgelerinin veya rota ülkelerin istikrar ve güvenden yoksun oluşları, enerji 
rotalarına yönelik terör veya korsan saldırı tehlikeleri ve ekonomisi hızla gelişmekte olan Çin ve 
Hindistan gibi ülkelerin küresel talep üzerindeki etkileri ile artan rekabet ve enerji fiyatlarındaki 
ciddi yükselişler ülkelerin enerji arz güvenliklerini tehdit eden en önemli unsurlardandır. Enerji arz 
güvenliği ulusal güvenliği de çok yakından ilgilendiren bir meseledir. Bu nedenle ihtiyaç  duyulan 
enerjiye kesintisiz, sürdürülebilir ve uygun fiyata sahip olmak ülkeler için hayati bir meseledir ve 
bunun için çok yönlü enerji politikaları yürütmek zorundadırlar.  

Bu çalışmanın amacı, ihtiyaç duyduğu enerjinin %53’ünü ithal eden ve özellikle doğalgazda 
Rusya’ya önemli ölçüde bağımlı olan Avrupa Birliği’nin bu bağımlılıktan kurtulması ve enerji arz 
güvenliğini sağlaması için Hazar ve Ortadoğu Bölgesi’nin önemini ve Türkiye’nin oynayabileceği 
rolü incelemektir. Çalışma üç bölümden oluşacaktır. Birinci bölümde enerji az güvenliği nedir ve 
enerji arz güvenliğini sağlamak için alınabilecek önlemler nelerdir sorularına cevap verilecektir. 
Enerji arz güvenliğini sağlamanın en önemli prensiplerinden birinin enerji kaynağı, kaynak ülke ve 
rotaların çeşitlendirilmesi olduğu ileri sürülmektedir. İkinci bölümde AB’nin enerji bağımlılık 
durumu değerlendirilecek ve AB’nin enerji arz güvenliğini sağlamak için Hazar ve Ortadoğu 
Bölgesi’ne yönelik politikaları analiz edilecektir. AB’nin doğal gazda Rusya’ya önemli ölçüde bağımlı 
olduğu ve Rusya’nın doğal gazı siyasi bir cezalandırma aracı olarak kullandığı (Ukrayna ile yaşanan 
krizler), bu nedenle AB’nin Rusya’ya olan bağımlılıktan bir an önce kurtulmak ve enerji arz 
güvenliğini artırmak için kaynak ülke ve rota çeşitlendirme arayışına girdiği savunulmaktadır.  
AB’nin bu arayışı ile zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip Hazar ile Ortadoğu Bölgesi’nin 
daha da önem kazandığı ileri sürülmektedir. Üçüncü bölümde Türkiye’nin onayabileceği rol ve 
katkısı değerlendirilecektir. Türkiye’nin enerji koridoru ve enerji merkezi olarak Hazar Bölgesi 
petrol ve doğal gaz kaynaklarının AB’ye aktarılmasını sağlayarak AB’nin kaynak ülke 
çeşitlendirmesine önemli katkı sağlayabileceği, ayrıca Kuzey Afrika ve Ortadoğu’daki petrol ve 
doğal gaz kaynaklarının çeşitlendirilmesinde ve AB’ye ulaştırılmasında alternatif rota olabileceği 
ileri sürülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Enerji Arz Güvenliği, Enerji Koridoru, Hazar Bölgesi, Türkiye 
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II.Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu 
24 &25 Aralık 2015

Prof. Dr. Ömer ÇAHA ve Ahmet AYATA  
Yüksek Lisans Öğrencisi 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

Antikapitalist Müslümanlar, 2012 yılı 1 Mayıs'ı ile birlikte popülerlik kazanmış bir harekettir. 
Önceden çeşitli okuma faaliyetleri yürüten bir grup arkadaşın 1 Mayıs sonrası oluşan ilgi üzerine 
aynı yılın Kasım ayında kurdukları örgüt, kamuoyunda ses getiren birçok eylemde yer almıştır. 
Onları bu denli dikkat çekici kılan teorik alandaki başarıları değil giriştikleri faaliyetlerdir. İslam 
referanslı bir siyasi hareketin 1 Mayıs gibi genellikle sol siyaset ile birlikte anılan bir geleneği 
sahiplenmesi Türkiye siyaseti için alışılmışın dışındadır.  

Kuruluşundan bu yana medyanın da oldukça ilgisini çeken grubu siyasi yelpazede 
konumlandırmamızı sağlayacak teorik çerçeveye, örgütlenmeye, eylemlere ve söylemlere dair ciddi 
bir bilgi boşluğu vardır. Çalışma söz konusu boşluğu bir nebze doldurmak amacıyla alan yazım 
taraması yapılarak ve yarı yapılandırılmış mülakatlar kullanılarak gerçekleştirilmiş olup informatif 
metin özelliği ağır basmaktadır. Burada daha önce yapılmış birkaç çalışmadan farklı olarak; benzer 
fikirlere sahip tüm topluluklar değil yalnızca Antikapitalist Müslümanlar olarak bilinen grup, 
düşünsel temelleri, İslamcı düşünce ile ilişkisi, örgütlenme modeli, eylem ve söylemleri ışığında ele 
almıştır. 

Grup, İslamcılık denince akla gelen modern-geleneksel dikotomisini eşelemek yerine modern 
düşünceye gelenekte bulunduğuna inandıkları ortaklaşacı kültürü eklemek ve böylelikle “tevhid 
dininin” galibiyetini sağlamayı amaçlamaktadır (Şeriati, 2013). Oluşması istenen bu ideal tip ise 
“ortak mülkiyetin, ortak yönetimin ve çok kültürlülüğün” oluştuğu bir ütopyadır (Yeryüzü Sofraları 
Üzerine Cuma Hutbesi, [15.08.2015]). İslamcılıkla benzer referanslara sahip olmasına rağmen farklı 
bir düşünsel yapının pratik alanda temsilini gerçekleştirme çabasında olan grup, savundukları 
fikirler ve giriştikleri faaliyetler itibariyle daha çok radikal sol bir çizgide düşünülmelidir. 
Antikapitalist Müslümanlar eylem, söylem ve itirazlarından anlaşılacağı gibi bir muhalefet 
hareketidir ve sosyalist solu da eleştirmesine rağmen hareketin hedefinde temelde Türkiye’nin 
değişen iktisadi yapısı ile orta sınıflaşan muhafazakâr/mütedeyyin kesimler vardır. 

Hiyerarşik, merkezileşen bir yapılanmayı ne örgütlenme biçiminde ne de ideolojik yaklaşımında 
benimseyen Antikapitalist Müslümanlar’ın teoloji yerine antropolojiyi önceleyen bakış açıları gruba 
pek çok konuda hareket özgürlüğü sağlamakta ancak net bir düşünce yapısını ve siyasi programı 
ortaya koymalarına da engel olmaktadır. Bunun yanı sıra bu perspektif, hareketin etkilemeyi 
amaçladığı dindar kesimlerde ciddi şüpheler uyandırmaktadır ve hareketi içinden çıkılması zor bir 
varoluş problemi ile karşı karşıya bırakmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Antikapitalist Müslümanlar, Sol, İslamcılık 

DİNE KARŞI DİN: DÜŞÜNCE, EYLEM, SÖYLEM VE ÖRGÜTLENME 
ÜZERİNDEN ANTİKAPİTALİST MÜSLÜMANLAR 
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Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 

Selim Rauf Sarper, 14 Haziran 1899 tarihinde Prizren valisi ve Rumeli Beylerbeyi Mustafa Rauf 
Paşanın torunu ve Silifke Mutasarrıfı Esad Rauf Bey’in ilk çocuğu olarak İstanbul’da doğdu. 
İlköğrenimini Fransız mürebbiyelerden alan Sarper, orta tahsilini İstanbul Robert Kolej’de 
tamamladı. Aynı okulda liseye başlamış fakat babasının isteği üzerine lise tahsilini Almanya’da 
bitirmiştir. Burada iki yıl tıp eğitimi alan Selim Sarper, bu bölümü bırakmış ve Berlin Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nde başladığı hukuk eğitimini Ankara Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır.  

1923’de Adana Lisesi’nde Fransızca öğretmenliği yapan Sarper, burada eski aile dostlarından Müşir 
Zeki Paşa’nın yeğeni ve Fuat Uralman Paşa’nın kızı Kamran Uralman Hanımefendi ile evlenmiştir. 
Bu evlilikten Sarper’in iki kızı olmuştur. 1925 yılında askerliğini yaptığı sırada Şark İstiklal 
Mahkemelerinde Zabıt Katibi olarak görev almıştır. 1927 yılında ise açılan bir sınav ile Dışişleri’ne 
mütercim olarak atanmış ve burada uzun yıllar çeşitli görevler almıştır.  

Milli şef döneminin en sıkıntılı günleri olan 2. Dünya Savaşı yıllarında İsmet İnönü, dönemin önemli 
bir kurumu olan Basın Yayın Umum Müdürlüğü görevini 1940-1944 arasında Selim Rauf Sarper’e 
emanet etmiştir. Sarper bu dönemde basına karşı uyguladığı politikalarla eleştirilerin hedefindeki 
kişi olmuştur. 1944 yılında Moskova Büyükelçiliği görevine getirilen Sarper, Sovyet Rusya’nın 
toprak talebi iddialarının muhatabı olmuş ve almış olduğu kararlar ile Türkiye’nin Sovyet 
Rusya’dan uzaklaşıp ABD eksenine girmesinde önemli rol oynamıştır.  

1946 yılında kısa bir süre Roma Büyükelçiliği yapan Sarper, 1947-1957 yılları arasında Birleşmiş 
Milletler Nezdindeki Türkiye Daimi Başdelegesi ve 1957-1960 arasında NATO nezdindeki Türkiye 
Başdelegesi görevlerini yerine getirmiştir. Türkiye’nin Kıbrıs davasındaki haklılığını BM’de ve 
NATO’da dünyaya anlatmıştır. 

1960 senesinde Dışişleri Genel Sekreterliği görevine getirilen Sarper 27 Mayıs ile birlikte 24, 25 ve 
26. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinde Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenmiştir. 1962 yılında
Talat Aydemir olayı ile birlikte İnönü ile arası açılmış ve bu görevden istifa etmiştir. Bu yıldan 
itibaren İstanbul Milletvekili sıfatıyla Mecliste olan Sarper, 1963 yılında Meclis Başkanlığı için 
adaylığını koymuş fakat İnönü’nün ricasıyla adaylıktan çekilmiştir.     

Selim Rauf Sarper, 11.10.1968 tarihinde vefat etmiştir.  

Bu tebliğde, Türk hariciyesinin önemli simalarından Selim Rauf Sarper’in kısa biyografisine 
değinilecektir. 

Anahtar Kelimeler:  Selim Rauf Sarper, Büyükelçi, Dışişleri Bakanı 

DİPLOMAT SELİM RAUF SARPER’İN BİYOGRAFİSİ (1899-1968) 
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İktisat 

Dünya geçmişten bugüne toplumsal, ekonomik, teknolojik, yönetimsel anlamda değişimin yaşandığı 
birçok döneme şahit olmuştur. İçinde bulunduğumuz ve dijital çağ, elektronik dünya, mobil hayat, 
nesnelerin interneti çağı gibi birçok isimle anılan dönem de, özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında 
araştırma ve geliştirmenin bilim ile yakınlaşması sonucu ortaya çıkan yeniliklerin dünyada büyük 
bir hızla yayıldığı ve bu yeniliklerin dünyayı derinden etkilediği bir dönemdir. 20. yüzyılda artan 
yeniliklerin de etkisiyle büyüme, kalkınma ve rekabet gücü anlamında şimdiye kadar görülmemiş 
bir değişim süreci başlamıştır. Özellikle, bu süreçte ön plana çıkan ve hayatımızı adeta bir ağ gibi 
saran Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) bu değişim sürecini etkileyen stratejik bir faktördür. 
Bunlarla birlikte, akademik dünyada çok tartışılan teknolojik ilerlemenin içselleştirilmesi konusu 
teknolojiyi içselleştirme yolunda önemli bir ortam yaratmıştır. Teknolojik ilerlemelerin ve bu 
konudaki tartışmaların etkisiyle içselleşmeye başlayan teknoloji, hayatı baştan sona etkilemeye 
başlamış ve kişilerden kurumlara ilişkileri ve yapıları etkileyerek değişime zorlamıştır. BİT’lerin 
etkisinin arttıgı bu ortamda teknoloji finans sektoru açısından da onemli bir faktor haline gelmiştir. 

Finans sektorunde, bilginin hızla yayılmasının ve teknolojinin surekli gelişmesinin etkisiyle ortaya 
çıkan degişim dalgasından etkilenerek teknolojiyi içselleştirmeye başlayan kurumlar arasında 
borsalar da yer almaktadır. Kutahya’da Aizanoi antik kentinde bulunan dunyanın ilk ticaret 
borsasından New York Stock Exchange (NYSE), National Association of Securities Dealers Automated 
Quotations (NASDAQ), Tokyo Stock Exchange (TSE), London Stock Exchange (LSE) gibi dunyanın en 
buyuk borsalarına kadar teknolojide ve iletişim altyapısında yaşanan degişimin etkileri finansal alana 
yansımıştır. Teknolojide ve iletişim altyapısında yaşanan degişim finansal piyasalara rekabet 
gucunun artması ve finansal piyasaların derinleşmesi şeklinde yansımaktadır. Bu anlamda, 
buyumede, kalkınmada ve 20. yuzyılda yaşanan degişimde stratejik bir faktor haline gelen BIT’lerin 
borsalar ile ilişkisi dikkat çekmektedir. Iletişimin son derece onemli hale geldigi bugun, teknoloji ile 
iletişim altyapısının getirdigi hızlı ve duşuk maliyetli haberleşme kolaylıgı ile baglantılı olarak 
teknolojik altyapının saglanması/tamamlanması/yenilenmesi gerekliligi artık herkes tarafından 
bilinmektedir.  Bu çalışmada, 20. yuzyılda yaşanan buyuk degişime deginilerek, dunyadaki 
borsalarda yaşanan teknolojik gelişmelerin nasıl geliştigi, bugun ne durumda oldugu ve etkileri 
incelenmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Finans, Borsa, Teknoloji 

DÜNYADAKİ BORSALARDA TEKNOLOJİNİN GELİŞİMİ VE 
BUGÜN GELDİĞİ DURUM 
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Doç. Dr. Şengül ÇELİK ve Ayşe UĞURLU 
Yüksek Lisans Öğrencisi 

Felsefe 

Siyasi, iktisadi ve sosyal bir doktrin olan liberalizm, tarihsel süreç içerisinde kendisini yenileyerek 
ilerlemesini sürdürmüştür. Ortaçağ döneminde feodalitenin ve kilisenin sosyal, siyasal ve ekonomik 
güç açısından her türlü engelleyici uygulamaları,  halkın kendi hakları için mücadeleye girmesine 
zemin hazırlamış ve akabinde yaşanan önemli yenilikçi hareketlerle özgürlük anlayışı geniş 
çevrelere yayılmıştır. Temel İlkelerini, bireycilik, özgürlük, bireysel çıkar, rasyonalite, piyasa 
ekonomisi gibi düşüncelerden alan bu anlayış, bazı farklılıklarla çeşitli türlere ayrılmıştır. Bireysel 
özgürlüklerin temel alındığı ve bu özgürlüklerle sınırlandırılmış bir devlet anlayışı ile piyasa 
ekonomisini savunan klasik liberalizm, daha sınırlı bir devlet anlayışı ve piyasa ekonomisinin daha 
da önde olduğu neoliberalizm, devletin hiç olmadığı ya da en minimal seviyede olduğu 
libertarianizm anlayışı liberalizmin türleridir.  Liberalizmin temelindeki özgürlük, bireysel çıkar ve 
rasyonalite anlayışı ekonomik ve siyasi alanda etkisini arttırdığı gibi, eğitim anlayışında da etkili 
olmuştur. Bu çalışmanın amacı, liberalizmin ve türlerinin geçmişten bugüne doğru eğitim 
anlayışında nasıl bir etki oluşturduğunu ve ne gibi farklı düşüncelerin oluştuğunu göstermektir.  

Liberalizmin kendi içerisinde farklı türlere ayrılmış olması elbette ki, eğitim anlayışlarına da 
yansımış ve birçok düşünür tarafından farklı tezler ortaya konulmuştur.  Bu düşünürlerden bazıları, 
pratik, faydacı ve ferdiyetçi eğitim anlayışı ile eğitimde insana verilmesi gereken,  gözlem ve deneye 
dayanan, somut, pratik ve yararlı olan bilgidir, fikrini savunan John Locke; okulda öğrencilerin 
fikirlerinin serbestçe tartışıldığı, eleştirel düşünce ortamının oluşturulduğu demokratik eğitim 
anlayışı ile John Dewey; eğitimin kişinin özel yetenek ve karakterine uygun bir şekilde olması 
gerektiğini ve ailenin buradaki etkisinin çok büyük olduğunu düşünen, devletin baskıcı tutumunun 
veya devlet eğitiminin olmadığı özgür ve kişisel eğitim anlayışı ile Murray N. Rothbard; insanın 
kendisini ve yaşamı sorgulayarak sahip olduğu yetenekleri geliştirmesini ve kendinin farkında 
olmasını sağlayan, sorgulayarak öğrenme ve insanlığın yeşertilmesi anlayışı ile M.C. Nussbaum; son 
olarak iyi ve faziletli insanlar yetiştirilmesini ve eğitimin sağlam bir eğitim nazariyesine dayanması 
gerektiğini savunan Alparslan Açıkgenç’tir.  Bu çalışmada liberal eğitim anlayışına fikirleriyle 
önemli taşlar yerleştiren bu dört düşünürün liberal eğitim anlayışı değerlendirilerek, sonucunda bu 
anlayışların katkılarıyla nasıl bir liberal eğitim olabilir şeklinde bir düşünce ortaya konmaya 
çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Liberalizm, Liberal Eğitim, Liberal Eğitimin Türleri 

LİBERAL EĞİTİMİN FARKLI DÜŞÜNÜRLERİN 
PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 
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Eğitim Programları ve Öğretim 

Duygusal zekâsı yüksek bireylerin yetişmesi hedefleyen okulların ilk gereksinimi duygusal zekâsı 
yüksek öğretmenlerdir. Öğretmenler okul ve kendi sınıfları içerisinde etkili bir şekilde duygusal 
zekâ becerilerini sergileyemediklerinde, buna bağlı olarak öğrencilerinde olumlu davranışlarında 
ve performansında düşüklükler gözlemlenmektedir. Bunu tam tersi olarak öğretmenin duygusal 
zekâ becerileri kullanarak sağlayacağı samimi bir öğrenme ortamı, öğrencilerin arasında olumlu 
sosyal etkileşimi, aktif paylaşımı ve akademik başarıları sağlamada etkili olacaktır.  

Genel olarak bakıldığında ülkemizde yapılan hizmet içi eğitim faaliyetleri mesleki gelişim 
eğitimleriyle sınırlı kalmaktadır. Bundan dolayı, yapılan hizmet içi eğitim faaliyetleriyle duygusal 
zekâ becerileri geliştirilmeli ve bu tarz duygularını iyi bir şekilde yönetmeleri konusunda 
farkındalıklar kazandırılmalıdır. 

Duygusal zekâ her yaşta geliştirilen bir zekâ alanıdır. Bu açıdan bakıldığında öğretmenlere sunulan, 
duygusal zekâ becerilerinin önemini konusunda farkındalık kazandırılacak eğitim programları, 
öğretmenlerin duygusal zekâlarının gelişmesi adına ve pozitif, daha başarılı sınıf iklimleri yaratmak 
için gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu doğrultuda çalışmada amaç; öğretmenlerin duygusal zekâ 
becerilerinin önemi konusunda farkındalık sağlayacak ve onların bu becerilerini destekleyecek bir 
eğitim programının tasarlanması ve sınıf öğretmenlerine uygulanmasıdır. Araştırmada iki 
bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, programın tasarlanması için oluşturulan program geliştirme 
danışma kurulunun program tasarımındaki tüm süreç boyunca görüşlerine başvurulmasıdır. Ayrıca 
bu bölümde programın ihtiyaç analizinin yapılması amacıyla uzman görüşleri doğrultusunda anket 
tasarlanması ve bu anket yoluyla, öğretmenlerin duygusal zekâ becerilerinin öğretmenlik için 
önemi konusunda görüşleri alınması hedeflenmektedir. Çalışmanın ikinci bölümde ise tasarlanan 
programın yirmi kişilik bir sınıf öğretmenine uygulamak ve bu uygulama sonucunda öğretmenlerin 
duygusal zekâ becerilerinin önemi konusundaki farkındalık düzeleri, duygusal zekâ becerileri ve 
mesleki motivasyonlarına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın veri toplama biçimi 
olarak karma araştırma deseni seçilmiştir. Karma araştırmalar nitel ve nicel veri toplama 
yöntemlerinin bir arada kullanıldığı araştırma yöntemidir. Bu doğrultuda araştırmanın veri analizi 
nicel yapısıyla yarı-deneysel araştırma, nitel kısmı ise durum araştırma deseni doğrultusunda 
yapılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Duygusal Zekâ, Öğretmen Eğitimi, Eğitim Programı Geliştirme 

 ÖĞRETMENLER İÇİN DUYGUSAL ZEKÂ BECERİLERİ EĞİTİM PROGRAMI 
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Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

“1950-1960 Yılları Arasında Türk Dış Politikasındaki Dönüşümün Analizi” başlıklı çalışma, 1950 
yılında yaşanan iktidar değişiminin 1950-1960 döneminde Türk dış politikasının kimlik ve 
tercihlerini nasıl etkilediği sorusundan yola çıkılarak hazırlanacaktır. CHP’ye muhalif olan ve “yeter 
söz milletin” söylemi ile kimlik değişiminin işaretlerini veren bir partinin iktidara gelmesi dış 
politika pratiklerinde bir değişim/dönüşüm yaratmış mıdır?” sorusunun araştırılması bugünün 
Türk dış politikasında “eksen kayması” tartışmalarına yöntemsel bir çerçeve sunması bakımından 
önemlidir. 

Çalışmada İnönü ve Menderes hükümetlerinin dış politika tercih ve pratikleri karşılaştırılacak ve 
Türk dış politikası kimliğinin/aidiyetinin dönüşüp dönüşmediği tartışılacaktır. Çalışma Charles 
Hermann’ın “Changing Course: When Governments Choose to Redirect Foreign Policy?” adlı 
makalesinde yapmış olduğu dış politikada değişimi sağlayan faktörler/etmenler üzerinden analiz 
edilmeye değer görülmüştür zira Hermann bu makalesinde çalışmanın sorusu bağlamında analizi 
kolaylaştırıcı bir model önermektedir. Hermann’a göre dış politikadaki değişimler niceliksel 
(düzen/uyum değişimi), niteliksel (araç değişimi), hedef  ve uluslararası yön değişimi şeklinde 
gözlenir. Dış politika değişimlerinin kaynağı ise liderin değişmesi, bürokrasinin talepleri, yeniden iç 
yapılanma ve dış şoklar olabilir.  

Hermann’ın modellemesinden yola çıkılarak varılan sonuç Türkiye’de 1950-1960 yılları arasında 
dış politika davranışlarında niteliksel düzeyde bir değişimin/dönüşümün yaşandığıdır. Türk Dış 
Politikasının hedefinde ve uluslararası sisteme eklemlenme yönünde bir değişim yaşanmadığı 
kanaatine varılacaktır. Başka bir deyişle,  Demokrat Parti döneminde içeriden gelen taleplerle 
birlikte büyük ölçüde lider değişiminden ve bürokrasiden kaynaklanan dış politika değişimi 
niteliksel düzeyde olmuş, genel itibariyle CHP döneminde izlenen dış politika sürdürülmüştür. 
Tersten okumak gerekirse, iki partinin dış politika hedefinde ve uluslararası sisteme eklemlenme 
yönünde bir benzerlik söz konusudur. 

Anahtar Kelimeler: Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Türk Dış Politikasında Değişim- 
Süreklilik 

1950-1960 YILLARI ARASINDA TÜRK DIŞ POLİTİKASINDAKİ 
DÖNÜŞÜMÜN ANALİZİ 
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Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

In the unipolar post-Cold War era, the grand strategy of the United States was less determined by 
the dynamics of the international system, but rather by the ideas at the domestic level. In the line 
with neoclassical realism theory that emphasizes the role of intervening variables on the foreign 
policy outcomes, this paper ambitions to recognize the historical inclinations and progression of 
intervening variable of ideas in American foreign policy in order to give an answer to the broader 
question of my thesis; the reasons behind U.S. policy shifts throughout the Bosnian war. These 
policy decisions had ranged from disengagement during the George H.W. Bush’s presidency  to 
increased  engagement in the first term of the Bill Clinton’s presidency  and military intervention in 
the summer of 1995 may be originating from the oscillation in the very  ideas within the United 
States grand strategy itself; the ideas of isolationism that supported the vision of the U.S. 
internationally disengaged in the interest of protecting the values of democracy and prosperity “at 
home” whilst on the other hand, the ideas of liberal multilateral supported the image of the “global 
America”, projecting its liberal values internationally, dedicated to the establishment and 
preservation of peace and order. In the conditions of nonexistent threat to its national security, the 
competition for U.S.’ grand strategy formulation was strongly ideologically driven and with 
implementation of the foreign policy that partially integrated features of both strategic ideas. Due 
to the various sources of the ideas and perspectives, the U.S. post-Cold War foreign policy was 
rather inconsistent and unpredictable that ultimately took its toll when it comes to erratic and 
shifting foreign decisions regarding the Bosnian war. 

Anahtar Kelimeler: The United States, Ideas, Isolationism, Liberal Multilateralism 
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EDEBİYAT KONULU MÜZELERİN SINIFLANDIRILMASI VE 
ÇEŞİTLERİNİN İNCELENMESİ 

Yrd. Doç. Dr. Hale ÖZKASIM ve Faysal İNAN 
Yüksek Lisans Öğrencisi 

Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı / Müzecilik 

Edebiyat ve edebiyatçı, müzeciliğin başından beri müzeler ile iç içe olmuştur. Çeşitli müzelerde 
edebiyat konulu nesneler sergilendiği gibi ana konusu edebiyat ve edebiyatçı olan müzeler de 
mevcuttur. Her ne kadar arkeoloji ve sanat gibi müze türleri kadar yaygın değillerse de edebiyat 
konulu müzeler de müzecilik literatürüne yerleşmiş durumdadırlar.  

Edebiyat konulu müzeler bir ülkenin genel edebiyatını ele alabileceği gibi, edebi kronolojinin belirli 
bir bölümünü veya belirli bir edebi dönemi konu edinebilir ya da doğrudan bir edebiyatçı evinin 
müzeleştirilmesi şeklinde de hayata geçirilebilirler.  Edebiyat konulu müzelerin koleksiyonlarında 
edebiyat üst başlığı altında olmak üzere genel itibarıyla; edebiyatı ilgilendiren belge ve objeler, 
edebiyatçılara ait kişisel eşyalar ve fotoğraflar, mektuplar, elyazmaları vb. nesneler yer alır.  

Bu çalışmada “edebiyat konulu müzeler” tür olarak üç başlık altında toplanmıştır. Bunlar: ‘Edebiyat 
müzeleri’, ‘tarihi ev müzeler’, ‘diğer edebiyat konulu müzeler’dir. Her tür için dünyanın değişik 
ülkelerinden örnekler verilmiştir. Türkiye’de (İstanbul’da) bulunan edebiyat konulu müzeler de 
müzeolojik açıdan incelenmiştir.  

İncelemede, çeşitli türlerdeki edebiyat konulu müzelerin, özellikle edebi belleğin korunması 
amacıyla yaygın olarak kullanıldığı ancak sınıflandırma açısından diğer müze türleri kadar 
netleştirilemediği tespit edilmiştir.  

Bu çalışmanın amacı, edebi belleğin başlıca merkezlerinden olan edebiyat konulu müze kavramını 
açıklamak, müze sınıflandırmalarındaki yerini incelemek ve edebi belleğin korunmasına yönelik 
katkılarını irdeleyerek “edebiyat konulu müzeler”in, müzecilikteki yerini ve önemini ortaya 
koymaktır.  

Yöntem olarak; araştırma verileri belge taraması ve müze ziyaretleriyle yapılan gözlem ve 
görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Bu kapsamda müzecilik literatürü özellikle söz konusu müzelerin 
sınıflandırılması açısından taranmış; yine literatür taraması ve ilişkili kurumların internet siteleri 
aracılığıyla tespit edilen müzelerin ayrıntılı olarak incelenmesinde ve sınıflandırılmasında internet 
siteleri, gözlem ve ilgililerle yapılan görüşmelerde elde edilen verilerden yararlanılmıştır.  
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Bu doğrultuda edebi bellek ve edebiyat konulu müze kavramı genel hatlarıyla açıklanmış; edebiyat 
konulu müzelerin, müzelerin sınıflandırılmasındaki yeri incelenmiş ve edebiyat konulu müze türleri 
yurtdışı ve yurtiçinden (İstanbul’dan) örnekler ile ele alınmıştır.  

Edebiyat konulu müzelerin sınıflandırılmasında öncelikle ICOM’un  (International Council of 
Museums ‘Uluslararası Müzeler Konseyi’) müzelerin sınıflandırılmasındaki kriterleri esas alınmış; 
edebiyat konulu müzeleri diğer müze türlerinden ayıran ana özelliğin koleksiyonun konusunun 
edebiyat veya edebiyatçı olduğu tespitiyle söz konusu müzeler, “koleksiyonlarına göre müzeler” 
ana başlığı altında incelenmiştir. ICOM’un konu ile ilişkili uluslararası komitelerinin (DEMHIST:  
International Committee for Historic House Museums / Tarihi Ev Müzeler Uluslararası Komitesi ve 
ICLM: International Committee for Literary Museums / Edebiyat Müzeleri Uluslararası Komitesi) 
sınıflandırma önerileri ve Türkiye’deki aynı konulu çalışmalar da değerlendirilerek edebiyat konulu 
müzelerin sınıflandırılmasına ilişkin yeni bir öneri sunulmuştur. Bu sınıflamaya göre incelenen 
yurtdışındaki ve Türkiye’deki (İstanbul’daki) örneklerle, söz konusu müzelerin genel olarak 
müzecilikteki ve özel olarak da edebi belleğin korunmasındaki yeri ve önemi açıklanmaya 
çalışılmıştır.  

Çalışma; giriş, edebiyat konulu müzelerin müze sınıflandırmalarındaki yerinin incelenmesi,  
türlerine göre edebiyat konulu müzeler ve verilerin değerlendirilip, yorumlandığı sonuç bölümü 
olmak üzere dört ana başlık altında toplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Edebiyat Konulu Müzeler, Edebiyat Konulu Müzelerin Sınıflandırılması, 
Edebiyat müzeleri, Edebiyatçı Evleri 
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SENDİKA-SİYASET İLİŞKİSİ ÜZERİNDEN TÖB-DER İÇERİSİNDEKİ 
GRUPLARIN MÜCADELESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Doç. Dr. İsmet AKÇA ve Gülçin KARABAĞ 
Yüksek Lisans Öğrencisi 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler 

12 Mart 1971 Darbesi sonrasında 1961 Anayasası’nda yapılan değişiklik uyarınca memurların 
grevsiz ve toplu sözleşmesiz sendikalaşma hakları geri alınmıştır. Yapılan anayasa değişikliği ile 
memur sendikalarının faaliyetleri son bulacağından Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) 
kapatılmadan öğretmenler dernek çatısı altında örgütlenme kararı almıştır. Bu karar uyarınca 3 
Eylül 1971 tarihinde Türkiye Öğretmenler Birliği (TÖB) kurulmuş ve öğretmen örgütlenmesinin 
devamlılığı böylelikle  TÖB-DER üzerinden sağlanmıştır. 3 Eylül 1971 tarihinden kapatıldığı 24 
Aralık 1979 tarihine kadar faaliyet gösteren TÖB-DER Türkiye’deki 300 bin öğretmenin 200 binini 
örgütlemiş dönemin en kitlesel meslek örgütlerindendir. TÖB-DER’in faaliyet gösterdiği 1970’ler 
Türkiye siyasi tarihinde sosyal hareketler ve işçi sınıfı hareketi açısından en hareketli 
dönemlerdendir. 1970’lerin ayrıca bir diğer özelliği, özellikle büyük ölçüde 1970’lerin 2. yarısından 
itibaren Türkiye solunun en parçalı olduğu dönem olmasıdır. 1970’ler Türkiye’deki sol-sosyalist 
parti ve grupları kitle örgütleriyle çeşitli örgütsel ve ideolojik ilişkilere girmiştir. Çalışmanın amacı 
sendika/kitle örgütü siyaset ilişkisi üzerinden TÖB-DER’in örgütsel yapısının içine bakarak 
dönemin sol siyasi parti ve gruplarının TÖB-DER içerisindeki mücadelelerini açığa çıkarmaktır.  

Çalışmanın birinci bölümünde sosyalist hareketin geleneğinde sendika siyaset ilişkisinin tarihsel 
süreç içerisindeki evriminden bahsedilerek Batı Avrupa Komünist Partileri’nin sendikalarla 
ilişkileri üzerinde durulacaktır. 1970’ler Türkiye sol örgütlerinin sendika/kitle örgütleriyle 
kurdukları ilişkinin dünya sosyalist hareketi geleneğindeki kaynağından hareketle Türkiye’de 
1970’ler sol siyasi parti ve örgütlerinin kitle örgütleri ile kurdukları ilişki üzerine kısa bir 
değerlendirme yapılacaktır. Çalışmanın ikinci bölümünde 1960’lar ve 1970’ler Türkiye siyasetinden 
ana akım siyaset, dönemin ekonomi politikası ve sosyal hareketlerle kısıtlı olmak üzere 
bahsedilecektir. Buradaki amaç 1960’lar ve özellikle 1970’ler Türkiye siyasetinin, sosyal hareketler 
ve solun genel resmini verebilmek ve sol partiler ve gruplar arası anlaşmazlıkların nedenlerini 
sunabilmektir. Üçüncü bölümde Türkiye öğretmen örgütlenmesinin tarihinden ve bu tarihsel süreç 
içerisinde TÖB-DER ile organik ve örgütsel bağı sebebiyle TÖS’ten, TÖS içi gruplar arası 
mücadeleden özellikle bahsedilecektir. Çalışmanın dördüncü bölümünde TÖB-DER ve sol siyaset 
ilişkisine TÖB-DER’in olağan ve olağanüstü kongre süreçleri üzerinden bakılacaktır. TÖB-DER sol 
siyaset ilişkisine derneğin olağan ve olağanüstü kongreleri üzerinden bakılmasının sebebi 1970’ler 
sol siyasi parti ile gruplarının TÖB-DER yönetiminde etkili olma mücadelelerinin TÖB-DER 
yönetimlerinin seçildiği kongre süreçlerinde iyice açığa çıkmasıdır. TÖB-DER’in kapatılma 
sürecinden bahsedilerek çalışma tamamlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Meslek Örgütlenmesi, Sol Siyaset, TÖB-DER 
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ÜRETİM YETENEĞİ İLE LOJİSTİK YETENEĞİN MALİYET LİDERLİĞİ STRATEJİSİ 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Prof. Dr. Cemal ZEHİR ve Hacer YILDIZ 
Yüksek Lisans Öğrencisi 

İşletme Yönetimi 

Bu araştırmanın  amacı;  farklı   büyüklükteki   firmaları   inceleyerek,  bu 
firmaların  sahip  olduğu  üretim  yeteneği  ile  lojistik  yeteneğin  maliyet 
liderliği stratejisi üzerine olan etkilerini incelemektedir.  

Işletmelerin faaliyetlerini rakiplerinden daha az maliyetle yapması ve 
ürünlerini sektörde oluşan ortalama fiyatlarla satarak ortalamanın 
üzerinde getiri elde etmesine yönelik olan maliyet liderliği stratejisi, 
özellikle üretimin yapıldığı firmalarda sıkça uygulanan bir stratejidir.  Bu 
nedenle firmalardaki üretim yeteneği ile üretim sonrası sürece dayalı 
olan lojistik yeteneklerin, uygulanan bu stratejiyi ne yönde etkilediği 
üzerine bir araştırma yapılması hedeflenmiştir. Bu çalışma çeşitli 
büyüklükteki firma çalışanlarına uygulanan bir anket çalışması ile 
yapılmıştır. Ayrıca elde edilen verilerin analiz edilmesinde SPSS ve 
AMOS paket programları kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Maliyet Liderligi Stratejisi, Finansal Performans 
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NÜKLEER ENERJİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE-İRAN GÜVENLİK İLİSKİLERİ 

Doç. Dr. Vişne KORKMAZ ve İbrahim TEKEŞ 
Yüksek Lisans Öğrencisi 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

İran ve Türkiye tarihin değişik dönemlerinde çeşitli şekillerde etkileşime geçmiştir. Kültür, 
ekonomi ve siyaset alanları bunlardan en önemlileridir. İki ülkenin en başta kadim komşu; 
sonrasında ise uzun süredir aynı dini paylaşıyor olmalarının da etkisiyle -her ne kadar yüzyıllardır 
Şiilik İran’da baskın mezhep olsa da- karşılıklı alışveriş derinlemesine ilerlemiştir. Kültürel alanda 
birçok kelime, atasözü olduğu gibi dini alanda ”namaz”, ”oruç” vs. gibi temel tabirler orijinal dil 
Arapça’dan değil Farsça’dan geçmiştir. Bu ifadeler günümüzde öylesine kabul görmüştür ki başka 
bir dilden geçtiği bile yaygın şekilde bilinmemektedir. Aynı şey İran için de geçerlidir.  

Ekonomik alanda İran-Türkiye ilişkileri çoğunlukla beklenen düzeyde seyretmemiş ve 
seyretmemektedir. Dünya ülkelerinin ithalat ihracat istatistiği incelendiğinde ülkelerin ticaretinin 
önemli bir kısmını genellikle komşu ülkelerle yaptığı görülse de ayni şey Türkiye-İran için 
söylenememektedir. Bu duruma sebep olan en önemli şey şüphesiz siyasi problem alanlarıdır. 
1980’lerden beri ekonomik işbirliğini önceleyen dış politika yaklaşımının ancak bazı dönemlerde 
söz konusu olduğu, yaşanan siyasi sorunların ve ABD gibi küresel aktörlerden gelen negatif 
etkilerin, Türkiye-İran ilişkilerinin karşılıklı ekonomik çıkarlar temelinde şekillenmesini çoğu 
zaman engellediği anlaşılmaktadır. Yunanistan-Türkiye ilişkisinde geçerli olan, İran-Türkiye 
ilişkisinde de kendini tekrarlamaktadır. 

Tarih boyunca Osmanlı/Türkiye-Safevi/İran arasında Cumhuriyet Dönemi hariç hemen her 
yüzyılda birçok savaş yapılmış,1980’lerden itibaren de İran tarafından Türkiye’deki terörü 
destekleme çabaları gözlemlenmiştir.1979’daki İran İslam Devrimi sonrası iki ülke arasındaki en 
büyük sorun karşı devrim endişesi olmuş ve buna yönelik çeşitli tedbirler alınmıştır. 

Türkiye-İran arasındaki başka bir ayrışma da ideoloji konusunda yaşanmaktadır. Türkiye’nin 
Cumhuriyetin ilanından bu yana uzun yıllardır çoğunlukla Batı yanlısı bir vizyon takip etmesi; buna 
karşın İran’ın İslam Devrimi sonrasında Batı’dan uzaklaşması da hedeflenen yakınlığın bir türlü 
sağlanamamasına yol açmıştır. İran’ın Orta Doğu’daki politikaları gün geçtikçe daha yayılmacı ve 
saldırgan bir hal almaktadır. Bir taraftan Şii Hilali politikasıyla bünyesinde Şii barındıran bütün 
ülkelere nüfuz etme çabası, diğer taraftan da nükleer silah üretme girişimi, başta bölge devletleri 
olmak üzere bütün dünyayı kaygılandırmaktadır.2015 yılındaki nükleer anlaşma sonrasında 
özellikle ekonomik alanda oldukça rahatlayan ülke, Suriye gibi yerlerde daha aktif siyaset 
yapmaktadır. Bu gelişme de bölge ülkelerini kaygılandıran bir başka gelişmedir  

Anahtar Kelimeler: İran, Türkiye, Nükleer 
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ATTİLÂ İLHAN’IN ROMANLARI VE ŞİİRLERİNDE HAPİSHANE 
VE TUTUKLULUK TEMASI 

Prof. Dr. Yakup ÇELİK ve Merve AKINCI ALMAZ 
Yüksek Lisans Öğrencisi 

Türk Dili ve Edebiyatı 

Edebi eserler, içinde üretildiği toplumun ve dönemin olaylarını ve önemli toplumsal süreçlerini 
hem topluma hem de gelecek nesillere aktaran bir belge niteliği taşımaktır. Yazar/şair, eserlerinde, 
içinde yaşadığı dönemin olaylarını ve bu olayların toplumda yarattığı etkileri ve yankıları da 
gözlemleyerek, bir eleştiri süzgecinden geçirip eserine yansıtır. Bu anlamda; Türk siyasi ve sosyal 
tarihinin geçirdiği değişimler, toplumsal süreçler de Türk edebiyatında ele alınan ve irdelenen 
temel konulardan biridir. Türk edebiyatçıları, kimi zaman halkı eğitmek ve bilinçlendirmek kimi 
zaman da gelecek nesillere tarihi bir belge sunmak adına bu toplumsal süreçleri eserlerinde 
aktarma amacı gütmüştür. 

Türk edebiyatının en önemli düşünür ve aydınlarından biri olan Attilâ İlhan, ülkenin geçirdiği 
değişimlere, tanıklık ettiği farklı toplumsal süreçlere kayıtsız kalamayan yazarlarımızdandır. 
Eserlerinde geniş bir dönem panoraması çizmiş, toplumun her tabakasında gelişen olayları ele 
almıştır. I. Dünya Savaşı’ndan Milli Mücadele’ye, Demokrat Parti döneminden 12 Mart’a kadar pek 
çok dönemi eserlerine konu etmiş; bunların nedenlerini, sonuçlarını ve etkilerini, farklı tabakaları 
simgeleyen karakterleriyle aktarmış, tüm bu toplumsal süreçlere eleştirel bir yaklaşım 
sergilemiştir. Özellikle baskı dönemlerinde halkın hemen her kesiminden insanın yaşadığı 
korkuları, gerilimleri, hapishane ve tutukluluk dönemlerini eserlerinde kullanmış ve toplumsal 
süreçlerin birey üzerindeki etkilerini gerçekçi bir dille kaleme almıştır. Bu anlamda; hapishane ve 
tutukluluk temasını birey ve toplum üzerinden aktarma yoluna gitmiş; toplumu -gerek korkuları 
gerek endişeleri gerek gerilimleri olsun- en açık ve yalın hâliyle anlatmaya çalışmıştır. 

Bu çalışmada, Attilâ İlhan’ın romanları ve şiirlerinde hapishane ve tutukluluk teması incelenmiştir. 
Giriş bölümünde Türk edebiyatında Attilâ İlhan’a kadar ele alınmış olan hapishane ve tutukluluk 
temasını incelediğimiz çalışma üç bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde, Attilâ İlhan’ın 
yaşantısında hapishane olgusu ve tutukluluk araştırılmış; yazarın, eserlerine sirayet eden temanın 
kökenleri irdelenmiştir. İkinci bölümde; Attilâ İlhan’ın tüm romanları ele alınarak hapishane ve 
tutukluluk teması; üçüncü bölümde ise tüm şiirlerinde hapishane ve tutukluluk teması 
incelenmiştir. Hapishane ve tutukluluk teması; kaçış ve gizlenme, bir gerilim unsuru olarak 
hapishane, tutuklanma-yakalanma-sorgu, mekân olarak hapishane ve bir tutsaklık hâli olarak aşk 
olmak üzere, beş ayrı alt başlıkta ele alınmış; böylece tema, farklı örnekler ve yaşantılar üzerinden 
detaylı bir şekilde incelenmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Attilâ İlhan, Hapishane, Tutukluluk 
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FERİDUN CEMAL ERKİN’İN HAYATI VE VAZİFELERİ 

Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ ve Mithat OLKUN 
Yüksek Lisans Öğrencisi 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 

Feridun Cemal Erkin, 1899’da İstanbul’un Bakırköy ilçesinde doğmuştur. Ailesi aslen Ordu 
Ünye’lidir. Kendisinden yaşça küçük iki erkek ve bir kız kardeşi vardır. Erkin Galatasaray 
Lisesi’nden mezun olduktan sonra, yurt dışına çıkmış ve Paris’te hukuk eğitimi almıştır. Türkiye’ye 
döndükten sonra, o sırada Uluslararası Muhtelit (Karma) Mübadele Komisyonu Türk Heyeti 
Başkanı Şükrü Saraçoğlu’nun himayesinde hariciyeye intisap etmiş, Türk görüşme heyetinin 
Başkâtipliği vazifesini yapmıştır. Erkin daha sonra Londra Başkâtipliği vazifesinde iken, uzun yıllar 
kendisine hayat arkadaşlığı edecek olan Mukaddes Hanım ile evlenmiştir. Erkin anılarında, 
Mukaddes Hanım’ın kendisine yurt dışı vazifelerinde nasıl yardımcı olduğunu sitayişle 
belirtmektedir. Uzun yıllar Türk hariciyesinde çeşitli kademelerde görev yapan Erkin, sırasıyla 
Washington (1948-1955), Madrid (1955-1957), Paris (1957-1960) ve Londra (1960-1962) 
Büyükelçiliği vazifelerini ifa etmiştir. 1962-1965 yılları arasında kurulan İsmet İnönü 
Hükümetlerinde Dışişleri Bakanlığı görevini yapan Erkin, özellikle Hatay’ın anavatana katılması 
sürecindeki çalışmaları ve Türkiye’nin NATO’ya girişi sürecindeki aktif faaliyetleri ile ön plana 
çıkmıştır. Feridun Cemal, başarılı bir diplomat olmasının yanı sıra, usta bir kalem olması sebebi ile 
de dikkat çekmektedir. Otuz dört yılını verdiği Hariciye yıllarını, Galatasaray Lisesi’nden hocası olan 
Yusuf Hikmet Bayur’un da desteği ile kaleme alan Erkin’in ‘Dışişlerinde 34 Yıl, Anılar – Yorumlar’ 
isimli eserinin yanı sıra bir de 1968 yılında kaleme aldığı, Genel Sekreterlik vazifesinde bulunduğu 
yılları anlatan ‘Türk – Sovyet İlişkileri ve Boğazlar Meselesi’ adlı eserleri bulunmaktadır. Erkin ismi 
geçen bu eserlerinde, yaşadığı-gözlemlediği olayları kendine has bakış açısıyla ele almasının yanı 
sıra, dönemin önemli olaylarını da ustaca kâğıda dökmüştür. Ayrıca Erkin, bu eserlerinde, 
vazifedeyken görüştüğü veyahut aynı ortamda bulunduğu üst düzey devlet adamları (Mustafa 
Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Adnan Menderes, Celal Bayar, Fatin Rüştü Zorlu, Tevfik Rüştü Aras, 
Adolf Hitler, Joseph Goebbels… ve daha birçok önemli isim) ile ilgili de çok değerli bilgiler 
paylaşarak, günümüz tarih yazarlarına da sunmuş olduğu bu malzeme ile teşekkürü hak 
etmektedir. Bu tebliğde, yıllarını Türk hariciyesinde geçiren ve aynı zamanda güçlü bir kalem olan 
Feridun Cemal Erkin’in kısa biyografisine değinilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Feridun Cemal Erkin, Büyükelçi, Dışişleri Bakanı 
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ÖZTİRYAKİLER FİRMASININ ULUSLARARASI PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN 
POLİTİK RİSKLERDEN ETKİLENME DERECESİ VE POLİTİK RİSKLERİ YÖNETMEDE 

KULLANDIĞI TEKNİKLER 

Prof. Dr. Kenan AYDIN ve Mustafa Hakan SALDI 
Yüksek Lisans Öğrencisi 

İşletme Yönetimi 

Teknoloji ve bilişim sektöründeki gelişmeler ile birlikte üretim tekniklerinde ortaya çıkan 
yenilikler, sanayileşmiş ve sanayileşmekte olan ülke ekonomilerini uluslararası alanda pazarlama 
faaliyetlerine teşvik etmektedir. Dev ölçekli firmalardan küçük boyutlu işletmelere kadar çoğu 
sayıda kuruluş, küresel rekabete katılmak için çeşitli çalışmalar, ürünler ve hizmetler geliştirerek, 
uluslararası arenadaki kaotik koşullara adapte olmaya çabalamaktadır. Uluslararası pazar 
çevresindeki girişimlerin yaygınlaşması, pazar alanındaki kültürel, sosyal, ekonomik ve politik 
risklerin şirketleri birçok açıdan etkilemesine neden olarak, uluslararası rekabetin boyutlarını 
değiştirmektedir ve bütün bunlara ek olarak, ulusal pazarın dışına taşan pazarlama faaliyetlerinin 
kontrol edilmesini de zorlaştırmaktadır.  

Uluslararası işletmecilik faaliyetlerinin ön plana çıkması ile birlikte küresel pazar çevresinde ortaya 
çıkan yoğun rekabetin sonucu olarak uluslararası pazarlama stratejilerinde çeşitli değişimler 
yaşanmaktadır. Bu değişimlerin yaşanmasında ise bilhassa makro çevrede ortaya çıkabilen politik 
riskler başrol oynayabilmektedir.  

Uluslararası pazar çevrelerinde pazarlama aksiyonlarına girişimde bulunan şirketler, ekonomik, 
sosyal, kültürel ve ticari risklerle birlikte politik risklerin de farkında olmak durumundadırlar, 
çünkü, politik riskler, müşterilerin satın alma davranışlarından, şirketlerin pazar çevrelerine 
konumlanma kararlarına kadar birçok açıdan küresel ekonominin gidişatına yön veren faktörlere 
doğrudan veya dolaylı olarak etki edebilmektedirler. Uluslararası pazarlama faaliyetlerindeki getiri 
oranları, işletme fonksiyonlarının komple bir yaklaşımla yönlendirildiği şirketler de bile, tam 
anlamıyla istenilen seviyelerde olmayabilirken, bu gibi beklentilerin elde edilemediği koşullarda ise 
stratejistler ve analistler daha çok makro çevredeki risklerin bu sapmalara neden olabileceği 
yönünde varsayımlarda bulunmaktadırlar.  

Bu araştırma içerisindeki kavramsal çerçeve ise, şirket yöneticilerinin, uluslararası pazarlara açılma 
kararlarında hangi faktörlerin etkili olduğunu, uluslararası pazarlara yatırımda bulunmadan önce 
hangi risk faktörlerini analiz etmeleri gerektiğini ve bu risk faktörlerinden, özellikle de politik risk 
kavramının kontrol edilmesi için hangi önlemleri almaları gerektiğini, demir-çelik sektöründe 
paslanmaz çelik ham maddesinden endüstriyel mutfak ekipmanları üreten ve bu ürünlerin ulusal 
ve uluslararası çevredeki pazarlama faaliyetlerini sürdüren Öztiryakiler firmasından geniş ölçekte 
elde edilen uluslararası işletme verileri ve örnek olaylar ile oluşturulacak modelin testini 
kapsayacaktır.       

Sonuç olarak, küresel çevredeki farklı ev sahibi ülke pazarlarında ortaya çıkabilen politik risklerin 
uluslararası pazarlama faaliyetleri ile ilişkilerinin, şirket yöneticileri ve teorisyenler tarafından 
incelenmesi ile daha sağlıklı yatırım kararları alınabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Pazarlama, Politik Risk ve Modelleme 
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ALMANYA'DA YAŞAYAN TÜRKIYE KÖKENLI GÖÇMENLERDE, GÖÇMEN 
KİMLİĞİNİN İNŞASINDA ALMAN İMGESİ

 

Prof. Dr. Ömer ÇAHA ve Oğuzhan ALTINKOZ  
Yüksek Lisans Öğrencisi 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

Göç ve Göçmenlik insanın varoluşundan beridir bir şekilde parçası bulunduğu bir süreçtir. Birey, 
yaşamı boyunca, değişen bir düzeyde de olsa, bir şekilde göç ve göçmenlik olguları ile karşılaşarak 
yaşamını devam ettirmektedir. Bir kimlikler yumağı olarak yaşayan ve birden fazla kimliği aynı 
zamanda taşıyan birey, elbetteki, ister göç ve göçmenlik kavramlarının birincil aktörü konumunda 
olsun, ister bundan etkilenen bir aktör konumunda bulunsun, yaşamı boyunca taşımakta olduğu 
kimliklerin inşasında göç ve göçmenlik kavramlarının etkileşiminden uzaklaşamamaktadır. Birey 
kendini tanımlama ihtiyacının bir sonucu olarak giriştiği,kimliğini inşa etme sürecinde, yani "ben"i 
inşa etme sürecinde, "öteki" kavramına ihtiyaç duyar ve "ben" bu "öteki" kavramı üzerinden 
şekillenir. Bu yüzden de "ben"i yani kimliği inşa etmenin biricik öncülü "öteki"yi inşa etmekten 
geçmektedir. Fakat bu "öteki"yi inşa etme süreci hem bireysel hem de kollektif bir düzlemde, öznül 
koşullara bağlı olarak değişim göstermektedir. Yetişmiş olduğu kültür dairesinden çıkarak, yeni ve 
tanımadığı bir kültür dairesi içerisine dahil olan göçmen, göçün bir sonucu olarak, hem göç alan 
hem de göç veren ülkelerin kültürel yapılarından etkilenmektedir. Fakat bu etkileşim, hem iki 
ülkenin kültürel yapılarından parça taşımakla beraber, iki ülkenin kültürel kalıplarına da tamı 
tamına uyum sağlamamaktadır. Bu yeni ve öznül kimlik, inşa edilme sürecinde bir "öteki"ye ihtiyaç 
duymaktadır. Bu noktada göçün yöneldiği ülkede göçmenin hali hazırda "öteki" olması ve buna 
bağlı olarak bir tehdit altında yaşama algılamasına sahip olması, ve kendisine dair göçmen 
kimliğinin inşasında bir "öteki" kavramına ihtiyaç duyması, sürecin her göçmen grup için farklı bir 
şekilde ilerlemesine sebep olmaktadır. 

Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli göçmenler de yukarıda lafzı geçen süreçlerin bir öznesi 
konumundadır. Çalışmamız, Almanya'daki Türkiye kökenli göçmenlerin kimlik inşası süreçlerinde, 
göçü kabul eden ülkede yerli olan Almanların nasıl bir imge içeresinde var olduklarını 
incelemektedir. "Öteki" olarak konumlandırılan Almanların göçmen kimliğinde nasıl bir imge 
oluşturduğunun incelenmesiyle hem Almanya hem de Türkiye ile sosyal, ekonomik ve siyasal 
bağları bulanan göçmenlerin, inşa ettikleri kimliklerin bu bağları nasıl etkiledikleri tespit edilmiştir. 
Araştırmanın ampirik ayağı Almanya’da bulunan Türkiye kökenli göçmenlerle yapılan mülakat ve 
anket üzerine bina edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Göçmenlik, Kimlik İnşası, Almanya'da Yaşayan Türkiye Kökenliler, Alman 
İmgesi 
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MADDECİ BAKIŞIN İNSAN VE TOPLUM ANLAYIŞI 

Prof. Dr. Ömer ÇAHA ve Olkan SENEMOĞLU 
Doktora Öğrencisi 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

İnsanın ne olduğu veya insanın nasıl bir doğaya sahip olduğu fikri siyaset bilimi ve siyaset felsefesi 
açısından önemli bir konudur. Çünkü nasıl bir insan varsayıyorsak buna dair bir toplum ve siyasal 
sistem belirliyoruz. Nitekim tarihte Sokrates'den başlayıp günümüze kadar gelen düşünce 
geleneğinde ön plana çıkan bütün siyasal sistemler ilk önce insan doğası üzerine iyi veya kötü 
yargılarda bulunularak kurulmuştur.  

İnsan doğası kavramı, insanın uygun veya belirli koşullar altında dışa vurulmaya eğilimli ve belirli 
potansiyelleri de kapsayıcı olması anlamını içinde taşır. Bu yönüyle kavram normatif bir içerik taşır. 
Ayrıca kavram, insan bireylerin ortak bazı özellikleri taşıdığı veya paylaştığına dikkat çeker. Bu 
yönüyle insan doğası betimsel bir niteliğe bürünür.  

İnsan doğasının betimsel bir tavırla ele alınışı, insani gelişimin temel sınırlılıkları ve onun ortaya 
çıkmasının uygun olanaklarını tespit etmede pratik bir kavrayıştan yoksun olmayla sonuçlanabilir. 
Bu yönüyle de betimsel bir yaklaşım göreceliliğe yol açmaktadır. Normatif yaklaşımın ise, nispeten 
görecelilikten uzaklaşmayı başarsa da, metafizik bir öz taşıdığını gözden kaçırmamamız gerekir.  

Marx, insan doğasını tartışırken sistemli bir  fikir ortaya koymuş mudur? Ele aldığı insan nereye 
tekabül eder? Marx ele aldığı birçok konuda bize önemli dönüm noktaları oluşturabilecek fikirler 
sunmuştur. Bu anlamda insan doğası ve toplum üzerine fikirlerini tartışmak siyaset bilimi için 
önemli bir katkı olacaktır.  

Marx insanı ve insan doğasını ele alırken toplumu görmezden gelmemiştir. Birçok metninde de 
görebileceğimiz gibi insanı toplumsal bir varlık olarak kurgulamaktadır. Böylece bencil bireycilik ile 
kolektivizm arasında bir çatışma değil uzlaşmanın yolunu aralamıştır. Yukarıda da değindiğimiz 
gibi insan özne, kendi güçlerini olumladığı sürece bir birey, tüm bu güçleri toplumsal olarak 
biçimlediği ve yaratıcı faaliyeti başkalarının gereksinimlerini tatmin ettiği için de toplumsallığı var 
edecektir. El yazmalarında dile getirdiği gibi: “Her şeyden önce, "toplum"u bir kez daha insanın 
üzerinde ve ona karşı duran bir soyutlama olarak düşünmekten kaçınmak gerekmektedir. Birey, 
toplumsal bir varlıktır” diyerek bu ikiliği bir uzlaşmaya dayadığı görülmektedir. 

İnsan doğası tartışması bilimsel bir araştırma yöntemi olarak tarihsel maddeciliğin kavram ve 
önermelerine nasıl bağlanır? İnsanın hem ortak gereksinimleri hem de genel ve ayırt edici 
kapasitelerini kapsayan bir insan doğası kavramı var mıdır? Varsa bu Marx’ın yönteminde nasıl yer 
bulur. Marx'ın insan doğası tartışması ihtiyaçları ve potansiyelleri bir arada açıklayabilecek bir 
kavram mıdır?   

Bu sunumda tüm bu soruların ve çıkarımların bir analizini yapıp maddeci anlayışın Marx özelinde 
insan ve toplum üzerine düşüncelerini açıklamaya çalışacağım. 

Anahtar Kelimeler: Marx, İnsan Doğası, Maddecilik, İdealizm, İnsan, Diyalektik 
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ÖRGÜTSEL ADALETİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARINA ETKİSİNDE 
ÖRGÜTSEL GÜVENİN ARACILIK ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

Yrd. Doç. Dr. Serdar BOZKURT ve Özen İNAM 
Yüksek Lisans Öğrencisi 

İşletme Yönetimi 

Çalışma hayatının, hem işverenler ve yöneticiler hem de çalışanlar açısından her geçen gün daha da 
karmaşıklaşması ile örgütsel davranış biliminin de önemi artmıştır. Çalışanların örgütsel adalet ve 
örgütsel güven algıları ve örgütsel vatandaşlık davranışı da aynı şekilde araştırmacıların ilgi 
gösterdiği önemli konulardandır.  

Bu araştırmada; örgütsel adaletin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine etkisinde, örgütsel 
güvenin aracılık etkisini değerlendirmek amaçlanmıştır. Çalışanların diğer çalışanlara, astlara, 
üstlere, kurumun yönetim şekline bağlı olarak bütünsel bir yaklaşımla organizasyona olan güvenini 
tanımlayan örgütsel güven arttıkça; çalışanların motivasyonlarının ve örgüte olan bağlılıklarının 
artacağı, bu sayede de daha fazla örgütsel vatandaşlık davranışı sergileyeceği varsayılmaktadır. 
Örgütsel vatandaşlık davranışının; prosedürel olarak tanımlanmış, ceza ya da ödül gibi yaptırımları 
olmadığı için, çalışanın örgütüne karşı hissettiği güven, adalet gibi algıları ile ilişkili olabileceği 
düşünülmektedir. Bu çerçevede araştırmada çalışanların iş yerlerinde algıladıkları örgütsel adaletin 
örgütsel vatandaşlık davranışına olan etkisinde örgütsel güvenin aracılık rolü  
değerlendirilmektedir. 

Çalışmada öncelikle örgütsel vatandaşlık davranışı, örgütsel adalet ve örgütsel güven kavramları ile 
bu kavramları teorik olarak değinilmiştir. Bununla beraber, örgütsel vatandaşlık davranışı, örgütsel 
adalet ve örgütsel güven kavramlarının birbiri ile ilişkisini inceleyen daha önce yapılmış 
çalışmalara yer verilmiştir. 
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Araştırmada İstanbul Avrupa Yakası’nda çalışan sağlık mesleği mensuplarına yönelik bir anket 
uygulaması gerçekleştirilmiştir. Ankette; örgütsel güven, örgütsel adalet ve örgütsel vatandaşlık 
davranışına yönelik 5’li likert ölçeğine göre hazırlanmış ifadeler yer almaktadır. Araştırmada 
kapsamında gönderilen 250 adet anketten, doğru şekilde doldurulan 200’ü (dönüş oranı: %80) 
değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmada tanımlayıcı istatistiki analizlerin yanı sıra, regresyon ve 
korelasyon analizlerinden yararlanılmıştır. Ölçeklerin güvenilirlik analizleri için ise Cronbachalpha 
değerleri hesaplanmıştır. 

Çalışmada kullanılan ölçekler için; N. Basım, H. Şeşen’in “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği ve 
Uyarlama Çalışması”, S.A. Wasti’nin “ Örgütsel Adalet Kavramı ve Tercüme Bir Ölçeğin Türkçede 
Güvenirlik, Geçerlik Analizi”  ile E. Tokgöz, O.A. Seymen’in “Örgütsel Güven Örgütsel Özdeşleşme ve  
Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki. Bir Devlet Hastanesinde Araştırma” isimli 
araştırmalardan yararlanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Adalet, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Örgütsel Güven 

Araştırmada örgütsel güven kavramı;  yöneticiye güven ve çalışma arkadaşlarına güven 
boyutlarıyla incelenmiştir. Örgütsel adalette ise dağıtımsal adalet ile etkileşimsel adalet 
boyutlarıyla ele alınmıştır. Örgütsel vatandaşlık davranışı ise, D.Organ tarafından belirlenen beş 
temel boyutta; özgecilik, nezaket, vicdanlılık, sivil erdem, centilmenlik boyutlarıyla incelenmiştir.  
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TARİH ÇEVİRİLERİNE ÇEVİRİBİLİM ODAKLI BİR BAKIŞ 

Doç. Dr. Ayşe Banu KARADAĞ, Yrd. Doç. Dr. Eshabil BOZKURT 
ve Reza HOSSEINI BAGHANAM 

Doktora Öğrencisi 
Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim 

Milletlerin tarihinde belirli dönüm noktaları vardır. İslamiyet’in kabulü, Tanzimat’ın ilanı, 
Meşrutiyet’in ilanı, Cumhuriyet’in ilanı gibi önemli olaylar da Türk tarihinin dönüm noktaları 
arasındadır. Kuruluşundan itibaren Doğu medeniyeti ile sıkı bir ilişki içinde olan Osmanlı, 19. 
yüzyıldan sonra yönünü Batı medeniyetine çevirmiştir. Bilim, teknoloji ve sanat alanlarında Batı’nın 
gerisinde kalan Osmanlı, 1839 yılında Tanzimat Fermanı’nın ilanı ile resmen Batı tesirine girmiştir. 
Tanzimat ile birlikte Türk toplumunda birçok yenilik görülmeye başlanmıştır. Tanzimat’ın getirdiği 
yenilikler arasında halka haklarının iadesi, Müslümanlar ile gayrimüslimler arasında eşitliğin 
sağlanması, medeni hukukun devreye sokulması ve sultanın yetkilerinin azaltılması gibi toplumsal 
ve hukuki alanlarda gerçekleştirilen yenilikler kadar, kültürel hayatı değiştirecek yenilikler de 
bulunmaktadır. Bu yenilik hareketinin bir parçası olarak Osmanlı Devleti, Tanzimat Dönemi 
boyunca eğitim sisteminde de büyük değişiklikler yapmıştır. Sözü edilen yenilik hareketinin alt 
yapısını oluşturmak, modern düşüncenin topluma yerleşmesini sağlamak ve dönemin kaynak 
ihtiyacını karşılamak amacıyla hemen her alanda pek çok eser Osmanlıcaya çevrilmiştir. Tarih alanı 
da, Tanzimat Dönemi’nde çok sayıda çevirinin yapıldığı alanlardan biri olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu dönemde yapılan tarih çevirilerinin çoğunda kaynak olarak Batı alınmıştır. 

Bu çalışmada, Tanzimat Fermanı’nın ilanından (1839) Harf Devrimi’ne (1928) kadar Osmanlıcaya 
çevrilmiş tarih kitaplarında yer alan ön/son sözler üzerinden çeviribilim odaklı bir araştırma 
yapılacak ve ele alınan dönemde çeviri yoluyla nasıl bir tarih yazılmak istendiğine ilişkin ipuçları 
aranacaktır. Çalışmada, “Tanzimat’tan Harf Devrimi’ne kadar Osmanlıcaya çevrilen tarih 
kitaplarında ne tür çeviri stratejileri kullanılmış ve metinler ne ölçüde manipüle edilmiştir?”, 
“Oluşturulmak istenen yeni çeviri tarih repertuarı ile nasıl bir toplumsal değişim hedeflenmiştir?”, 
“Söz konusu çeviri yapıtlar Osmanlı toplumunda tarih yazımını nasıl etkilemiştir?”, “Ortaya çıkan 
tarih repertuarının Türkiye ulus-devletinin oluşumuna bir hazırlık niteliği taşıdığı söylenebilir mi?” 
gibi araştırma sorularından hareketle çevirmen, yayınevi ve eser hamilerinin yazdıkları ön/son 
sözler incelenecek, böylece, sözü edilen kişilerin nasıl bir tarih oluşturmayı amaçladıkları, dünya 
görüşleri ve bu doğrultuda çeviride ne tür manipülasyonlar yaptıkları belirlenmeye çalışılacaktır. 
Bu manipülasyonları mümkün kılacak çevirmen stratejilerinin betimlenmesi sayesinde, dönemin 
tarih algısının ve tarih yazımıyla ilgili yaklaşımın altında yatan olası nedenlere ışık tutulması 
amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Tanzimat Dönemi, Çeviri Tarih, Türk Çeviri Tarihi 
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GÖK BAYRAK’IN TÜRK EDEBİYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 

Yrd. Doç. Dr. Ali YILDIZ ve Seda ÖZTÜRK 
Yüksek Lisans Öğrencisi 

Türk Dili ve Edebiyatı 

II. Meşrutiyetten sonra teşekkül eden ve Türk edebiyatında özellikle dil bakımından önemli bir
dönüşüme yol açan Milli Edebiyat akımı, başka fikir hareketlerine mensup yazarları da içine alan 
bir genişliğe sahip olmakla birlikte, aslında Türkçülük hareketine bağlı olarak teşekkül etmiştir. 
Genel olarak Türkçü fikir adamlarının, yazar ve şairlerin öncülük ettiği bu akımın gelişiminde telif 
eserlerin oynadığı rol bilinmektedir. Fakat Batı dillerinde yazılmış çeşitli eserlerin hem Türkçülük 
üzerinde hem de Milli Edebiyat üzerinde de derece etkili olduğu hususu yeterince incelenmiş 
değildir. 

 Bu itibarla üzerinde durulması gereken kişilerden biri, eserleri devrin Türkçüleri için ilham 
kaynağı olan, Fransız gezgin ve oryantalist (David) Léon Cahun’dur. Leon Cahun’un, Türk tarihini 
konu alan çeşitli eserleri vardır. Bu eserler arasında yer alan ve 1877 yılında yayımlanmış olan “La 
Banniére Bleue” (Mavi Bayrak) isimli tarihi romanı, Galip Bahtiyar tarafından Türkçeye tercüme 
edilmiş, Gök Bayrak ismiyle Türk Yurdu Kitabhanesi tarafından 1913 yılında, resimli olarak 
yayımlanmıştır. Romanda Cengiz Han zamanındaki Orta Asya Türkleri anlatılır. Bununla birlikte 
romanda mekân Orta Asya ile sınırlı değildir; Çin ve Tibet’ten Mezopotamya’ya kadar uzanır. 
Roman ana karakter olan Can Bek’in bakış açısıyla okuyucuya aktarılırken coğrafyadaki çeşitlilik 
romandaki kişilerin milliyetlerinde, dinlerinde de görülür. Türk, Moğol, Arap, Fars, Fransız, Alman 
gibi milletlerden kişilerle örülmüş olaylar dizisi Moğolistan’dan çıkan Can Bek’in çeşitli 
maceralardan sonra yeniden oraya dönmesini işler. 

Gök Bayrak tercüme bir eser olduğu kadar telif bir eser olma özelliği göstermektedir. Bunun sebebi 
tercümede kullanılan dildir. Mütercim, Milli Edebiyat akımıyla ortaya çıkan Yeni Lisan anlayışının 
da ötesinde, Orta Asya’da konuşulan Türkçeye ait çok sayıda kelime kullanmıştır. Gök Bayrak’ın 
Latin harfleriyle de birçok baskısı yapılmıştır. Fakat bu baskılarda eser üzerinde sadeleştirme 
dışında birçok tasarruflarda bulunulmuş, eserin birçok kısmı çıkarılmıştır.   

Bu çalışmada Gök Bayrak,  bir roman olarak taşıdığı özellikler etrafında incelenmiş;  bu eserin hem 
dili hem de konusu itibariyle Türk edebiyatında ne ölçüde etkili olduğu sorusuna cevap aranmıştır. 
Ayrıca eserin eski harflerle yapılmış ilk baskısıyla sonraki baskılar arasında görülen ve bazı 
kısımların çıkarılmasından kaynaklanan farklılıklar tespit edilmiş ve bu durumun muhtemel 
sebepleri üzerinde durulmuştur. 
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DECLINING INCOME INEQUALITY IN TURKEY: THE ROLE OF FACTOR SHARES 

Yrd. Doç. Dr. Burak ÜNVEREN ve Volkan Süleyman GÜRGEN 
Yüksek Lisans Öğrencisi 

İktisat 

Gini coefficient and Palma ratio in Turkey have gradually fallen over the last 20 
years. Apparently, this downside trend is not related to the Turkish tax system. 
Thus others factors of inequality are analyzed in this study. In particular, labor 
income share, markup and rate of return on capital are analyzed with regard to 
the declining income inequality in Turkey. There is a paucity of theoretical and 
empirical analysis of income inequality in Turkey. In this study, macro factors 
and income inequality data are studied together. Labor income share, elasticity 
of substitution between capital and labor, price markup, rate of return on 
capital and growth are studied with regard to income inequality for Turkey. 
Palma ratio is deemed a better and deeper way of understanding income 
inequality. It is found that, increasing labor income share has an impact on 
declining income inequality. Despite the lack of data for time series analysis, 
theory and descriptive regression analyses show that declining income 
inequality in Turkey is related to the improvements in labor income share. 
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1974 KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI VE BASIN 

Doç. Dr. Fuat AKSU ve Yunus ÇOLAK 
Yüksek Lisans Öğrencisi 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

Hem iç hem de dış politik kararlar alınırken medyanın karar alıcı üzerinde ciddi bir etkisi 
bulunmaktadır. Liberal demokrasilerde medyanın dış politika kararına ilişkin değerlendirmeleri, 
özellikle kamuoyunun alınan dış politika kararını destekleyip desteklememesi açıdan yönlendirici 
bir etkiye sahiptir. Bu açıdan, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı öncesinde ve sırasında medyanın 
kamuoyu ve karar alıcı üzerindeki etkisi düşünüldüğünde,   medya tarafından konuya ilişkin 
yapılan yorum ve değerlendirmeler büyük önem taşımaktadır.  Bu çalışmanın amacı, 15 Temmuz- 
20 Ağustos 1974 tarihleri arasında Milliyet, Hürriyet, Günaydın ve Tercüman gazetelerinin Kıbrıs 
Barış Harekâtı’na ilişkin yayımladıkları haber ve yorumların incelenerek dönemin medya-dış 
politika ilişkisini değerlendirmektir. Çalışma kapsamında dönemin gazeteleri arasından, basın ilan 
kurumunun 1974 yılının Temmuz ve Ağustos aylarına ait tiraj verileri kullanılarak tiraj sayısı yüz 
binin üzerinde olan gazeteler seçilmiştir. Söz konusu gazetelerin Kıbrıs Barış Harekâtı’na ilişkin 
tutumları üç döneme ayrılarak incelenmiştir. İlk olarak 15-23 Temmuz arasında söz konusu 
gazetelerin Kıbrıs Barış Harekâtın hemen öncesinden, 22 Temmuz ateşkesine kadar olan süre 
içerisindeki tutumları incelenmiştir. Ardından, 23 Temmuz- 14 Ağustos tarihleri arasında, I. ve II. 
Cenevre konferanslarına ve Kıbrıs adasının statüsüne ilişkin seçilen gazetelerin 
değerlendirmelerine yer verilmiştir. Son olarak, 14-20 Ağustos tarihleri arasında 14 Ağustos tarihli 
harekâta ilişkin gazetelerin tutumları incelenmiştir. Tüm bu dönemler incelendiğinde, söz konusu 
gazetelerin; adada insan hakları ihlallerin olması, Türkiye’nin 1958 Zürih antlaşmasından doğan 
yükümlülükleri, Türkiye’nin Kıbrıs Türklerine olan tarihi sorumluluğu ve Kıbrıs müdahalesi ile 
Türkiye’nin dünya politikasında eski yerini elde ettiği gibi değerlendirmeler üzerinden, harekâtın 
meşru ve olması gereken bir harekât olduğuna dair bir tutum içinde oldukları görülmektedir. 
Gazeteler, adanın statüsüne ilişkin Türkiye’nin önerisinin ne olması gerektiği konusunda bir 
ayrışma yaşamış olsalar da, en nihayetinde Türkiye’nin federasyon tezine hiçbir gazete ciddi bir 
eleştiri getirmeyerek, genel olarak Kıbrıs Barış Harekâtı çerçevesinde hükümet politikaları ile aynı 
çizgide değerlendirmelerde bulunmuşlardır.  Sonuç olarak seçilen gazetelerin, Türkiye tarihinin en 
önemli dış politika gelişmelerinden bir tanesi olan Kıbrıs Barış Harekâtı’nın, dönemin Türkiye 
kamuoyu tarafından desteklenip kabul görmesi açısından dış politika kararını meşrulaştırıcı bir 
araç olarak ortaya çıktıkları görülmektedir. 
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ÇALIŞMA AHLAKININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI VE 
ÜRETKENLİK KARŞITI ÇALIŞMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Prof. Dr. Muzaffer AYDEMİR, NGWANA  Christian FOZO 
Yüksek Lisans Öğrencisi 

İnsan Kaynakları Yönetimi 

Çalışmada “çalışma ahlakının” “örgütsel vatandaşlık davranışı” ve “üretkenlik 
karşıtı çalışma davranışı” üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. 
Bu doğrultuda; iş ahlakı, örgütsel vatandaşlık davranışı, üretkenlik karşıtı iş 
davranışı arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Örneklem grubunu İstanbul ili 
sınırlarında faaliyet gösteren kamu sektör kuruluşlarında çalışan 210 kişi 
oluşturmaktadır. Kişilere çalışanların demografik bilgileri, iş ahlakı, örgütsel 
vatandaşlık ve iş üretkenlik karşıtı iş davranışları sorular içeren anket formu 
uygulanmıştır. Araştırma sonuçları SPSS 19.0 istatistik paket programı 
yardımıyla analiz edilmiştir. Verilerin analizinde; frekans analizi, tanımlayıcı 
istatistiki analizler, güvenilirlik analizi, faktör analizi, Pearson Korelasyon- 
regresyon  analizi, T-testi ve tek yönlü varyans analizleri kullanılmıştır. Çalışma 
sonucunda iş ahlakı ve örgütsel vatandaşlık davranışları pozitif ve anlamlı 
ilişkili olduğu görülmüştür. Araştırmada ayrıca iş ahlakı ve örgütsel vatandaşlık 
davranışları için, negatif ve anlamlı ilişkili olduğu görülmüştür. Örgütsel 
vatandaşlık davranışları ve örgütsel üretkenlik karşıtı iş davranışları için, 
negatif ve anlamlı ilişkili olduğu görülmüştür.  
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