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SEMPOZYUM PROGRAMI

7 KASIM 2017 SALI

9.45 AÇILIŞ
 Doç.Dr. Pelin Şahin Tekinalp 
 HÜTKAM Müdürü

 Prof.Dr. Haluk Özen
 Rektör

10.00-10.15 GİTAR DİNLETİSİ
 Tunç Ataç
 Hace  epe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı

10.15-11.00 KONFERANS

Prof.Dr. Ali Cengizkan- 65 Yıl Öncesinin Kızılay’ı: Bir “Hayır Çetesi”nin Maceraları
TED Üniversitesi  

11.00-12.15 BİRİNCİ OTURUM 
 Başkan:  Prof.Dr. Filiz Yenişehirlioğlu
 Koç Üniversitesi-VEKAM

Prof.Dr. Mehmet Tunçer- Ankara’da Son Yıllarda Kaybolan Tarihi ve Kültürel Değerler
Çankaya Üniversitesi

Prof.Dr. Mustafa Akpolat- Ankara Resim ve Heykel Müzesi (Eski Türkocağı) Binasına İlişkin Yeni Bilgiler
Hace  epe Üniversitesi 

Zerrin Taşpınar- Ankara’dan Anadolu’ya Yayılan Bir Aydınlanma Örgütlenmesi: Edebiyatçılar Derneği
Türkiye Yazarlar Sendikası

Ayşe Yürük- Radyodan Gördüklerim: Yayıncının Belleği
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Pınar Ekinci- Ankara Kız Lisesi Yıllıklarında Cumhuriye  n İzleri
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

14.00- 15.00 İKİNCİ OTURUM 
 Başkan: Prof.Dr. Sema  Doğan 
 Hace  epe Üniversitesi

Prof.Dr. Sacit Pekak-Kapadokya Bölgesi Osmanlı Hris  yan Kiliselerini Koruma Sorunu
Hace  epe Üniversitesi

Prof.Dr. Nurşen Özkul Fındık- Seramikte Bellek: Biçim ve İşlevsellik
Gazi Üniversitesi
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Yard.Doç.Dr. Şener Yıldırım- Pagan Mekânlarının Geç An  k Çağda Kullanım ve 
KorunmasıÜzerine Görüşler
Mersin Üniversitesi

Yard.Doç.Dr. Selda Alp- Bellek, Heykel ve Siyaset
Anadolu Üniversitesi

15.15- 16.30 ÜÇÜNCÜ OTURUM 
 Başkan: Prof.Dr. Özgür Külcü 
 Hace  epe Üniversitesi

Prof.Dr. Muhtar Kutlu-Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Uygulama 
Süreçlerine Bir Bakış: Sorular… Sorunlar…
Ankara Üniversitesi

Prof.Dr. Salim Çonoğlu-Ruhları Birbirine Bağlayan Kolek  f Bilinç, Mahalle: Samiha Ayverdi ve 
İbrahim Efendi Konağı
Balıkesir Üniversitesi

Doç.Dr. Özge Öztekin-Mekânın Belleğinden Şiirin Belleğine Uzanan Kültürel Yansımalar: 
Hanedan Kadınlarının Yap  rdığı Mimari Mekânların Şiirdeki Görüntüleri 
Hace  epe Üniversitesi

Dr. Nuray Asan- XIX. Yüzyıl Gülmecesinde Kadının Yeri: Şemse   n Sami’nin Letaifi
Hace  epe Üniversitesi

Dr. Tolga Çakmak-Kültürel Belleğin Dijitalleş  rilmesi ve Tanımlanmasında Bilgi Yöne  mi 
Uygulamalarının Rolü
Hace  epe Üniversitesi

8 KASIM 2017 ÇARŞAMBA 

9.30-10.15 KONFERANS 
 
Turan Tanyer- 1940’lı Yılların Ankara’sında Posta Caddesi, Bir Apartman ve Tercüme Bürosu
 
10.30- 12.00 DÖRDÜNCÜ OTURUM 
 Başkan: Prof.Dr. Âbide Doğan
 Hace  epe Üniversitesi  
 
Doç.Dr. Birsen Şahin Kütük- Kültürel Bellek ve Görsel Sosyoloji: Türkiye’den Ba   Avrupa’ya İşçi Göçü
Hace  epe Üniversitesi
 
Yard.Doç.Dr. Evren Alpaslan- Kültürel ve Kişisel Çağrışımlarıyla Sözcükler
Hace  epe Üniversitesi
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Yard.Doç.Dr. Kamila Barbara Stanek- Dilde Yaşayan Kültür: Eski Geleneğin Tasarruf 
KavramıÖrneğinde Kültürel Miras Olarak Türk ve Leh Atasözlerinde Yansıması
Varşova Üniversitesi

Dr. Zeynep Sibel Sipahioğlu- Kültürel Belleğimizin Usta Aktarıcısı: Turgut Özakman
TED Üniversitesi

Dr.Serdar Erkan- Yeni Kavramlar, Yeni Algılar: Türk Halk Müziği ve Kültürel Bellek
Hace  epe Üniversitesi

Petek Ersoy İnci- Kültürel Bellek ve İzmir’de Yaşayan Makedonyalı Göçmenler
Gazi Üniversitesi 

14.00-15.15 BEŞİNCİ OTURUM 
 Başkan: Prof.Dr. Ufuk Özdağ  
 Hace  epe Üniversitesi

Prof.Dr. Huriye Reis- 1950’ler İngilteresi’nde Kültür ve Şiirde Yeniden Yapılanma: Larkin ve 
‘Hareket’Şiiri
Hace  epe Üniversitesi

Dr. Esra Karlıdağ- 1980 Sonrasında Türk Romanında Argo: Ağır Roman ve Eroin Güncesi
Hace  epe Üniversitesi

Dr. Bülent Ayyıldız- İtalyan Yarımadasında Kolek  f Bellek ve Duygu: Giorgio de Chirico ve Arturo 
Nathan
Ankara Üniversitesi 

Dr. Alev Önder-Bir Ada Hikâyesi’nde Tarih, Kimlik ve Bellek
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Ahmet Özkan-Grafi k Roman ve Sinemaya Yansıyan 2. Dünya Savaşı Acılarının Bellekteki İzleri: 
Maus ve Piyanist 
Ankara Üniversitesi

15.30-16.30 ALTINCI OTURUM 
 Başkan: Yard.Doç.Dr. Yiğit Erbil 
 Hace  epe Üniversitesi

Doç.Dr. Mark Lewis Soileau-Geçmişi Anmak, Kendini Yaşatmak: Alevi Kültürel Belleğinde 
Şehitlik
Hace  epe Üniversitesi

Dr. Elif Başak Aksoy-Ekolojik Bilginin Taşıyıcısı Olarak Kadın
Hace  epe Üniversitesi
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Yard.Doç.Dr. Ali Me  n Büyükkarakaya- Neoli  k Dönemde Ölümle İlgili Ritüeller ve  Kolek  f Ha  za
Hace  epe Üniversitesi

Yard.Doç.Dr. Neyir Kolankaya Bostancı- Tarih Öncesi Mağara Resimlerinde Kültürel Bellek İzleri
Hace  epe Üniversitesi

9 KASIM 2017 PERŞEMBE

9.30-10.15 KONFERANS
  
Prof.Dr. Tuğrul Atasoy- Gıda Edinme Yöntemleri, Uzun Ömür ve Kültürel Bellek İlişkisi Üzerine 
Eski ve Olası Bir Hikâye
Bülent Ecevit Üniversitesi

10.30-11.45 SEKİZİNCİ OTURUM 
 Başkan: Prof.Dr. Osman Horata
 Hace  epe Üniversitesi

Prof.Dr. Kaynak Selekler- Subjek  f Bellek Bozukluğu Alzheimer mı?
Hace  epe Üniversitesi 

Prof.Dr. Banu Cangöz- Farklı Bellek Türleri ve Kültürel Bellek Üzerine Yansımaları
Hace  epe Üniversitesi

Prof.Dr. Aylin Görgün Baran- Gençlerden Yaşlılara Dijital Teknoloji Kullanımı
Hace  epe Üniversitesi

Prof.Dr. Bülent Yılmaz- Kültürel Miras ve Dijitalleş  rme: Kuramsal Bir Yaklaşım
Hace  epe Üniversitesi

Dr. Fazile Eren Kaya- Vekalet-nâmelerle Devredilen Şairlik Mirası
Hace  epe Üniversitesi

13.30-14.30 DOKUZUNCU OTURUM
 Başkan: Yard.Doç.Dr.Serdar Odacı
 Hace  epe Üniversitesi 
   
Yard.Doç.Dr. Çimen Günay Erkol- Ayla Kutlu’nun Yedinci Bayrak Romanında Göçmen Belleği
Özyeğin Üniversitesi

Dr. Koray Üstün- II. Abdülhamit Devrinde Geleneğin İnşası: İkdam Örneği
Hace  epe Üniversitesi

Dr. Aydan Ener Su- Halka La  n Harfl erini Öğreten Bir Mizah Gazetesi: Yeni Köroğlu
Hace  epe Üniversitesi 

Armağan Altay- Arzu ve Hayalin Özgürleş  ren Belleği: Masallar
Trakya Üniversitesi
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14.45-16.15 ONUNCU OTURUM 
 Başkan: Prof.Dr. Serpil Bağcı
 Hace  epe Üniversitesi  
Prof.Dr. Nermin Şaman Doğan-Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Medreselerinde Mescit 
Örnekleri 
Hace  epe Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Gülsen Tezcan Kaya- Timurlu Sarayı’ndan Osmanlı Sana  na: Kültürel Belleğin 
Resimli ElyazmasıÜre  mine Yansımaları
Sakarya Üniversitesi

Dr. Bora Gürdaş- Salt Ulus: Arşiv, Bellek ve Şehir
Hace  epe Üniversitesi

Dr. Sema Demir-Tarihî ve Geleneksel Ev Müzelerinde Kültürel ve Otobiyografi k Bellek
Yaşayan Müze ve Anadolu Açık Hava Müzesi

Dr. Çiler Buket Tosun-Kayseri Erkek Sanat Ens  tüsü ve Yapı Ens  tüsü

Özgür Ceren Can- Sırın Belleği ve Belleğin Sırrı: Anafartalar Çarşısı 
Seramik Panolarıyla Düşünmek

16.30 DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ 
 Başkan: Doç. Dr. Pelin Şahin Tekinalp
 Hace  epe Üniversitesi
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ANKARA RESİM VE HEYKEL MÜZESİ (ESKİ TÜRKOCAĞI) BİNASINA İLİŞKİN YENİ 
BİLGİLER

Prof.Dr. Mustafa AKPOLAT
Hace  epe Üniversitesi

Türkocağı Merkez Binası olarak inşa edilen, Erken Cumhuriyet Dönemi (1923-1950) 
eserlerinden biri olan yapı, 1980’lere kadar değişik amaçlarla kullanılmış  r. Yapı, 
değişik zamanlarda Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Ankara Belediyesi, Köyişleri 
Bakanlığı, Milli Eği  m bakanlığı kullanımına verilmiş  r. 

Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu tara  ndan tasarlanan, 1927-1930 yıllarında inşa edilen 
yapı, I. Ulusal Mimarlık Dönemi’nin (1909-1930) Ankara’daki önde gelen örneklerinden 
biridir.

Yapının tarihinde 1975 yılıönemli bir dönüm noktasını işaret etmektedir. Dönemin 
Cumhurbaşkanı Fahri S. Korutürk’ün isteği üzerine Bakanlar Kurulu’nun 25.12.1975 
tarihli kararı ile yapı, “Resim ve Heykel Müzesi olarak kullanılmak üzere Kültür 
Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmiş  r. Mimar Abdurrahman 
Hancı yöne  mindeki MİMAT mimarlık bürosu tara  nda hazırlanan projeye uygun 
olarak restore edilen bina 1980 yılında, Ankara Resim ve Heykel Müzesi olarak 
açılmış  r. 

Bugüne kadar gerek yapı, gerekse müze hakkında çok sayıda yayın yapılmış  r. Bu 
sunumda, yayınlarda yeteri kadar üzerinde durulmayan bazı bilgiler sunulmaya 
çalışılacak  r. Abdurrahman Hancı’nın meslek yaşamı ve mimarlık anlayışı ile yapının 
müzeye dönüştürülmesi sırasında yapılan ekler ile değişiklikler ele alınacak  r. Bunların 
yanında, müzede uygulanan sergileme ve aydınlatma işinin özellikleri tanı  lacak  r. Son 
olarak da, yapının mimarı Arif Hikmet Koyunoğlu’nun yapıyla ilgili bazı anekdotları ile 
yapının müzeye dönüştürülmesi işinde kontrol amiri olarak görev yapan, bu bildirinin 
müellifi , mimar Mustafa S. Akpolat’ın anıları sunulacak  r.
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NEW INFORMATIONS ON THE BUILDING OF ANKARA PAINTING AND SCULPTURE 
MUSEUM (FORMER TÜRKOCAĞI)

Prof.Dr. Mustafa AKPOLAT
Hace  epe University

The building which was built as the Central Building of Türkocağı is one of the buildings 
of the Early Republican Period (1923-1950) and it was used for many diff erent 
purposes un  l the 1980’s. The building was allocated, in diff rent periods, to the 
General Directorate of State Theatres, Ankara Municipality, Ministry of Village Aff airs 
and Ministry of Na  onal Educa  on.
The building which was designed by architect Arif Hikmet Koyunoğlu and built in 1927-
1930 period is one of the prominent examples of the I. Na  onal Architectural Period 
(1909-1930), in Ankara.

1975 marks an important turning point in the history of the bilding. The building was 
allocated to the Ministry of Culture, General Directorate of Fine Arts, to be used as 
the “Museum of Pain  ng and Sculpture” by the Decree of the Council of Ministers 
dated 25.12.1975,upon the request of Fahri S. Korutürk, President of the period. The 
building which was restored in compliance with the project prepared by MİMAT, the 
architectural bureau, headed by architect Abdurrahman Hancı was opened in 1980 as 
the Ankara Pain  ng and Sculpture Museum.

A great number of work was published on the museum as well as the building itself 
un  l today. This presenta  on will a  emp to focus on some points which were not 
suffi  ciently dealt with in the exis  ng publica  ons. Professional life and arhitectural 
style of Abdurrahman Hancı; addi  ons and changes made during the transforma  on 
of  the building into a museum will be the major points to be included in the 
presenta  on. In addi  on to these points, main features of exhibi  on and ligh  ng 
prac  sed in the museum will be introduced. Finally, some anecdotes of architect Arif 
Hikmet Koyunoğlu, related to this building; and some memories of architect Mustafa 
S. Akpolat, the author of this paper, who worked as the building control offi  cer during 
the transforma  on work of the building into a museum will be presented.
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EKOLOJİK BİLGİNİN TAŞIYICISI OLARAK KADIN

Dr. Elif Başak AKSOY
Hace  epe Üniversitesi

Dünyanın hızla artan nüfusu için açlık tehlikesini bertaraf etmek ve aynı zamanda değerli 
ekolojik kaynakları korumak için çalışan uluslararası programlar geleneksel üre  m 
tarzlarını devam e   ren toplulukların ekolojik bilgisine her zamankinden daha çok 
ih  yaç duymaktadır. Etnobilimler de bu ih  yaca yönelik çalışmalara öncülük etmektedir. 
Çalışmalar göstermektedir ki, bu tür bilgi toplumun çeşitli üyeleri arasında farklı ve 
gelişigüzel şekilde korunur ve kimi bilgiler belirli kişiler tara  ndan daha ustalıkla taşınır. 
Bu duruma verilebilecek en iyi örneklerden biri toplumsal cinsiyetle ilişkilendirilen 
ekolojik bilgidir. Biyolojik dünyanın toplumsal cinsiyete dayalı bilgisini çalışmak 
araş  rmacılar için pekçok nedenle epey zorludur. Birincisi kadınların dünyanın her 
yerinde ikincil statüde olduğu, en evrensel ve tahmin edilebilir şekilde sessizleş  rilmiş 
sosyal kategorileri oluşturdukları genel kabulü nedeniyle kadınların tanıklıklarının 
araş  rmacılar tara  ndan ru  n bir şekilde iyi ifade edilemez algılanmasıdır. İkincisi on 
yıllar süren yöntemsel zorluklara tepki olarak etnobiyolojinin genelde, kısaca toplumun 
etnobiyolojik bilgisinin zaman içerisinde üyelerde toplanan homojen bir madde olduğu 
şeklinde ortaya konabilecek bir toplumsal mutabakat modelinde anlaşmış olasıdır. 
Bu  bilgi teorisine göre yeterince yaşlının konuşması sayesinde toplumsal mutabakat 
düzgün bir şekilde kaydedilebilir. Son olarak kadınların bilgisini de toplamaya yönelik 
araş  malar göstermiş  r ki, kadınların bilgisi erkeklerinkinden sadece niceliksel 
olarak değil, niteliksel olarak da çok farklı olabilmektedir ki bu da yöntemsel strateji 
açısından zorlayıcıdır. Ancak bu zorluklara dayanarak kadının kültürel belleğin bir 
parçası olan ekolojik bilgisini yok saymak kabul edilemez. Çalışmalarımız göstermiş  r 
ki, kadın ekolojik bilgiyi erkekten oldukça farklı kültürel bağlamlar içerisinde nesiller 
boyunca toplar ve aktarır. Onların kültürel belleklerinden süzülen bu farklı ama asla 
daha yararsız olmayan bilgi, sadece çevresel adaptasyonu değil, kültürel uyumu da 
güçlendirmektedir.  
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WOMEN HAS ECOLOGICAL KNOWLEDGE

Dr. Elif Başak AKSOY
Hace  epe University

The biological knowledge of those who prac  ce tradi  onal livelihoods is in high 
demand by transna  onal programs to improve food security for the world’s 
rapidly growing popula  on whilst conserving invaluable ecological resources. The 
ethnosciences pioneered the study and cura  on of such biological knowledge in 
the modern era. It is becoming clear that such knowledge is maintained diff erently 
and irregularly between various members of a community, with various knowledges 
held more expertly by certain ‘kinds’ of people. A prime example is ethnobiological 
knowledge associated with gender. Study of gendered knowledge of the biological 
world presents a unique challenge for researchers for several reasons. First, it is 
commonly accepted that women everywhere enjoy “secondary status” and comprise 
the most universally and predictably “muted” social categories. Thus, women’s 
tes  mony is rou  nely perceived by researchers as “inar  culate”. Second, in response 
to decades of various methodological challenges, ethnobiology has generally se  led on 
a community consensus model which states, in short, that ethnobiological knowledge 
in a community is a homogenous medium which accumulates within people over 
 me. According to this theory of knowledge, with enough elderly repor  ng, the 

community consensus can be appropriately recorded. Finally, insight from research 
tailored to engage women’s knowledge demonstrates that women’s knowledge can 
be not only quan  ta  vely diff erent from men’s but qualita  vely diff erent, a fact with 
large implica  ons for methodological strategy. However, it is unacceptable to ignore 
women’s ecological knowledge, which is part of the cultural memory, because of these 
challenges men  oned above. Our studies have shown that women collect and transmit 
ecological knowledge throughout genera  ons in quite diff erent cultural contexts from 
men. This diff erent but never more useless informa  on infi ltra  ng from women’s 
cultural memory not only enhances environmental adapta  on but also strengthens 
cultural harmony.
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BELLEK, HEYKEL VE SİYASET

Yard.Doç.Dr. Selda ALP
Anadolu Üniversitesi

Günümüzün dinamik kentleri içinde görmezden geldiğimiz, önünde fotoğraf 
çek  rdiğimiz anılarımıza şahitlik eden heykeller hem bizim hem de kent belleklerinde 
yer almaktadır. Kentlerimizde gerçekleş  rilen Uluslararası bienal, sempozyum, Avrupa 
Birliği projeleri, sanatsal etkinlikler veya özel siparişlerle farklı konu ve biçimlerde 
boy gösteren bu heykeller 2000’li yıllarda hızlı değişen gündeme ayak uydurmaya 
başlamış  r. 

Kent ve ilçe merkezlerine konulan birçok heykelde çoğu zaman este  k kaygı görmezden 
gelinmiş, sanatçıdan yara  m beklemeden olanıözetleyen, günü veya geçmişi ha  rlatan 
net ve yalın anla  mlar, yeni biçim denemelerine gerek duyulmadan siyasi güç 
göstergesi olarak büyüklükle ilişkilendirilerek gelecek kuşaklara aktarılmış  r. İzmir 
Buca Atatürk rölyefi , Artvin Atatürk heykeli, İzmir Mevlana heykeli ve Kars İnsanlık 
Anı   gibi örnekler maliyetleri, biçimleri, boyutları ve teknikleriyle basına konu olan 
heykellerden bir kaçıdır. Bahsi geçen heykellerin tümünde belediye, siyasi par  , vakıf, 
halk ve sanatçı arasında tar  şmaların basına yansımış siyaset dolaylı veya doğrudan 
heykelin bir parçası haline gelmiş  r. 

Günümüzde kentlerini ve ürünlerini tanıtmaya veya pazarlamaya çalışan belediyeler 
kentlerin girişlerine ve meydanlarına tüm izmleri yok sayan ve sanat değeri taşımayan 
heykeller yap  rmış  r. “Denizli Horozu, Giresun Fındığı, İnegöl Kö  esi, Kırkağaç Kavunu” 
gibi gündelik bilgilerimizi tekrar e   ren yerel ürünlerin görsele dönüştürüldüğü 
heykellerle modern kent yaşamı yok sayılmış, kamusal alanlar çevresel kirlilik 
ürünleriyle doldurulmuştur. Sanatsal değer taşımayan, kitch ve seri üre  lmiş bu 
çalışmalarla kentler ucuz ve zevksiz biçimde süslenmeye başlanırken heykel  raşların 
da sanatsal zevkleri tar  şılmaya başlamış  r. Dünyada tar  şılan konu, teknik, biçim ve 
malzemelerle ilgisi olmayan bu heykellerle toplumun ortak değerleri, inançları, kültürel 
değerleri ve toplumsal sorunlarıçoğu zaman görmezden gelinmiş  r.

Kentlerde görsel este  k kaygılarını bozan gökdelen gecekondular arasında yükselen 
sanatsal değer taşıyan veya taşımayan heykeller toplumdan ayrılmışlığı ve otoriteyi 
göstermektedir. Bu bildiride son yıllarda ülkenin faklı kentlerine yapılan boyut, maliyet, 
biçim ve siyasi olarak gündeme oturan heykellerin bugün ve gelecekte belleklerimizde 
alacağı izlere değinilecek  r.
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MEMORY, STATUE AND POLITICS

Assist.Prof.Dr. Selda ALP
Anadolu University

Statues which we ignore in today’s dynamic ci  es, in front of which we take photographs 
and which are the witnesses of our memoires take their parts both in our memories 
and in the memories of the ci  es. Those statues that appear with diff erent themes and 
forms in interna  onal biennales, symposia, European Union projects, ar  s  c events 
realized in our ci  es or in special orders started to keep pace with the fast changing 
agenda in 2000’s. 

Aesthe  c concerns were usually disregarded in many statues put in the centers of 
ci  es and coun  es and clear and simple exposi  ons which summarize what happened 
without expec  ng any crea  vity, which remind the present or the past were associated 
with size, as an indicator of poli  cal power and transferred to the future genera  ons 
without feeling need for new form trials. Examples including Izmir Buca Atatürk relief, 
Artvin Atatürk statue, Izmir Mevlana statue and Kars Humanity Monument are some of 
the statues which came to the agenda through press with their costs, forms, sizes and 
techniques. For all of the aforemen  oned statues, the debates among municipali  es, 
poli  cal par  es, founda  ons, people and the ar  st were dealt by the press and poli  cs 
became a part of the statue directly or indirectly. 

Today the municipali  es which try to promote or market their ci  es and products 
had statues which ignore all “ism”s and which have no ar  s  c value erected in the 
entrances and squares of ci  es. Modern urban life was ignored through statues in 
which local products which make our everyday knowledge repeated including “Denizli 
Rooster, Giresun Nut, İnegöl Meatball, Kırkağaç Melon” are transformed into visual 
and public areas were fi lled with products of environment pollu  on. While the city 
began to be ornamented tastelessly and cheaply through those works which have 
no ar  s  c value, produced through kitch and mass produc  on, ar  s  c taste of the 
sculptors began to be discussed as well. The shared values, beliefs, cultural values 
and social problems of the society were ignored through those statues which are not 
related to the themes discussed, techniques, forms and materials used in the world.

The statues in the ci  es which decay visual aesthe  c concerns, erected among 
skyscraper shan  es which have or do not have ar  s  c value indicate aliena  on from 
the society and authority. This paper shall discuss the traces that the statues which 
were made in diff erent ci  es of the country and which became a part of the agenda in 
terms of size, cost, form and poli  cs in recent years leave in our memories today and 
in the present and in the future. 
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KÜLTÜREL VE KİŞİSEL ÇAĞRIŞIMLARIYLA SÖZCÜKLER

Yrd. Doç.Dr. Evren Alpaslan
Hace  epe Üniversitesi

Sözcüklerin yapısı, anlamı ve kullanımı vardır. “Yapı”, sesle  mi, yazımı ve kök-ek ilişkisini 
içerir. “Anlam” yapı/anlam ilişkisini, kavram/gönderge ilişkisini ve çağrışımları içerir. 
“Kullanım”  ise dilbilgisel işlevleri, sözcük birlikteliklerini ve kullanımla ilgili kısıtlamaları 
içerir. Bu çalışmada sözcüğün anlamını ortaya koyan özelliklerden “çağrışımlar” ve 
bunların kültürel ve kişisel özellikleri üzerinde durulacak  r.

Sözcüklerin birbirleriyle anlamsal ilişkileri vardır. Başka bir ifade ile, her sözcük bir 
anlam ve bir çağrışım alanının parçasıdır. Anlam alanını oluşturan öğeler eşanlamlılık, 
karşıtanlamlılık, üs  erim-al  erim ilişkilerinin yanı sıra parça-bütün ilişkileridir. Bunlara 
söz sanatlarından düzdeğişmece ve eğre  leme ayrıca ses/yazım benzerlikleri de 
eklenebilir. Çağrışımsal alanı oluşturan öğeler ise anlambilimsel çağrışımlar, kişisel 
çağrışımlar ve toplumsal çağrışımlardır.   Kişiselçağrışımlar bir kişiden başka bir kişiye 
değişebilir. Ancak bu kişisel durum daha çok çağrışımsal alanın sınır bölgelerinde 
görülür. Çağrışımsal alanın merkezi bölümlerini ise anlambilimsel ve toplumsal 
çağrışımlar oluşur. Toplumsal çağrışımlar toplumun gündeminde olan konulara ve 
kişinin kültür alt yapısına bağlı olarak farklılık gösterir. Örneğin bir poli  kacının ya da 
bir üst-düzey bir devlet görevlisinin kullandığı bir sözcük veya sözcük birlikteliği ve 
o kullanımın arkasından gelen tar  şmalar o sözcüksel bütüne bir kültürel çağrışım 
alanı ekler ve o tar  şmayı bilenler arasında me  nlerarasılık benzeri bir durumla 
adeta çağrışımlararasılık durumu ortaya çıkar. Sözcük bütünü bu kullanım geçmişini 
bilenler ve ha  rlayanlar arasında ortak bir kültürel çağrışımsal alana sahip olur. Ancak 
sözcük bütününün bu kullanım geçmişini bilmeyenler kültürel çağrışımsal öğe yok diye 
düşünür.  Geniş anlamıyla çağrışımlar, kişinin çevresine, yaşamına, ilgi alanlarına, kültür 
alt-yapısına göre değişir. Çağrışımların yapısal açıdan belirgin özelliği isesözcük türüyle 
sınırlı olmadıklarıdır. Çağrışımların sözcük türüyle sınırlı olmamasının nedeni ise kişinin 
kimi zaman o sözcüğün yerine geçebilecek diğer sözcükleri düşünmesi, kimi zaman 
ise o sözcükle birlikte kullanılabilecek sözcükleri (sözcük birliktelikleri) düşünmesidir. 
Başka bir ifade ile dizisel ve dizimsel sözcük bağın  ları sözcük türü değişimlerinin 
nedenidir. 
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WORDS WITH THEIR CULTURAL AND PERSONAL ASSOCIATIONS

Assist.Prof.Dr. Evren Alpaslan
Hace  epe University

Words have form, meaning and use. “Form” consists of the spoken form, wri  en 
form and word parts. “Meaning” consists of the rela  on between form and meaning, 
concepts and referents, associa  ons. “Use” consists of gramma  cal func  ons, 
colloca  ons ,constraints on use. In this study, “associa  ons” that is part of the meaning 
of a word is going to be studied with special emphasis on their cultural and personal 
features.

Words have seman  c rela  ons with each other. In other words, each word is a part 
of a seman  c fi eld and a part of an associa  ve fi eld. The units that make up the 
seman  c fi eld are synonymy, antonymy, hyponymy and meronymy. To these we can 
add metonymy and metaphor as fi gures of speech as well as sound/orthographic 
form similari  es. On the other hand, the units that make up the associa  ve fi eld 
are seman  c associa  ons, personal associa  ons and social associa  ons. Personal 
associa  ons can change from one person to another. However, this personal feature 
happens at the peripheral area of the associa  ve fi eld. At the centre of the associa  ve 
fi eld there are seman  c and social associa  ons. Social associa  ons change in rela  on 
to the subjects that are in the agenda of the society as well as the person’s cultural 
background. For example; a poli  cian’s or a highoffi  cial’s use of a par  cular word or 
word group  and the discussions that follow a  er that par  cular use adds an associa  ve 
fi eld to that word or word group and there happens an intertexuality like feature, 
almost an interassocia  on. Word or word group gains a cultural associa  on among 
people who know its past use. However, people who have no idea about the past 
cultural background of the word or word group may think of no cultural associa  on 
of it. In its most general meaning, associa  ons depend on the person’s environment, 
life, areas of interest, and cultural background. Associa  ons’ formal dis  nc  ve feature 
is that they are not limited to the word class they belong to. The reason behind why 
associa  ons are not limited to the word class is that some  mes people think of words 
that can be used instead of the source word and some  mes they think of collocates of 
the source word (colloca  ons). In other words paradigma  c and syntagma  c rela  ons 
are the reasons of word class change in associa  ons.
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ARZU VE HAYALİN ÖZGÜRLEŞTİREN BELLEĞİ: 
MASALLAR

Armağan ALTAY
Trakya Üniversitesi

Geçmiş, şimdiki zamanın gerisinde doğal halde, kendi nesnelliği içinde bulunan bir 
olgu değil, bugünün kaçınılmaz anlamlandırma gereksinimlerinden kaynaklanan 
bir kültürel varlık  r. Dolayısıyla ha  rlama eylemigeçmiş deneyimlerinsalt şimdiye 
ge  rilmesinin ötesinde, onların zorunlu olarak yeniden düzenlenişini, kurgulanışını; 
geçmiş‘olay’ınanla  sal birimlere dönüştürülmesini gerek  ren bir eylemdir. Bu 
bakımdan büyük ölçüde anla  ların dünyası sayılabilecek olan kültürel bellek, bir 
kurmaca dünyası olan edebiyatla oldukça geniş bir ortak kümeyi paylaşır. 

Edebi türler bu anla   dünyasında geleneksel formatlar olarak, belleğin sistema  k bir 
şekilde aktarılıp kaydedilmesi ve gerek  ğinde yeniden etkinleş  rilmesindekullanılan 
belirli ile  şim teknikleridir. Her edebi tür ile  şimsel uzlaşı temelinde gelişen toplumsal 
bir kurumdur ve ait olduğu kültürde anlamıntemsil ve aktarım imkânlarını sağlayan 
ölçütlere, kanonik değerlere işaret eder. Bu ölçüt ve değerler aynı zamanda o toplumun 
dünyayı, kendisini ve sosyal ilişkileri nasıl anladığını yansıtan göstergelerdir. Bu nedenle 
edebi türünbir yönüyle kültürel bellek için inşa edilmiş bir depo olduğu söylenebilir; 
ancak bu depo anlamı taşıyanın yalnızca içerik olmadığı, içeriği kaçınılmaz sure  e 
şekillendiren duvarların da anlama dâhil olduğu bir yapıdadır.

Bir bellek deposu olarak masal,sözlüanla   türleri içerisinde çağdaşlarından çok temel 
bir niteliğiyle ayrılır ve bu onu kültürel bellek repertuarı içerisinde de oldukça farklı bir 
konuma yerleş  rir. Destan, efsane gibi akrabaları her daim tarihsel bir gerçeklik alanı inşa 
etme kaygısı taşırken, masaltarihsel gerçeklikle onu inşa etmeden ziyade oyunlaş  rarak 
askıya alan,eleş  rel bir ilişki kurmuştur. Bu çalışmada, sözlü masalınyazılı kanonla 
ilişkisinin yanı sıra gerek Avrupa vegerekse de Türk sözlü anla  tarihindekigelişim ve 
etkileşim seyri göz önünde bulundurularak söz konusu özgül türsel değerleri açısından 
kültürel bellekte tu  uğu yertar  şılacak  r. 
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THE LIBERATING MEMORY OF WISH AND PHANTASY: FAIRY TALES

Armağan ALTAY
Trakya University

The past is not a phenomenon that is inherent in its own objec  vity behind the 
present, but a cultural en   yarises from the inevitable need for meaning of present. 
Therefore, the recalling act necessitates rearrangement andfi c  onalize of the past 
beyond bringing it into the present directlyandtransforma  on of the event into 
narra  ve units. In this respect, the cultural memory, which can be regardedmostly as 
a world of narra  ves, shares a very large common denominator with literature which 
is a fi c  on world.

Literary genres are specifi c communica  on techniques used in this narra  ve world 
as tradi  onal formats, systema  cally recording and transferring the memory and re-
ac  va  ng it when necessary. Each literary genre is a social ins  tu  on that develops on 
the basis of communica  ve compromise and sorefers the criteriaand canonical values 
that provide representa  on and transmission of meaning. These criteria and values 
are also indicators that refl ect how the society understands the world, itself, and social 
rela  ons. For this reason it can be said that the literary genre is a warehouse built for 
cultural memory; but this depot is a structure in which meaningful is not only content 
but also walls that shape the contents.

As a mnemonic warehouse, the fairy tale is separated from its contemporaries in a 
very basic way among the oral narra  ve genres and so it places it in a quite diff erent 
posi  on within the cultural memory repertoire. While its rela  ves such as epic, 
myth and legend are concerned about building a historical realm, the fairy tale has 
established a cri  cal rela  onship with historicity, without much to build it. In this 
study, the place where the fairy tales are kept in cultural memory in terms of their 
specifi c genre values will be discussed, considering rela  ons of this oral-based genre 
to the wri  en canonand also its evolu  on and accultura  on process both in European 
and Turkish oral narra  ve history.
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XIX. YÜZYIL GÜLMECESİNDE KADININ YERİ: ŞEMSETTİN SAMİ’NİN LETAİFİ

Dr. Nuray ASAN
Hace  epe Üniversitesi

İlkel toplumlardan modern toplumlara evrilerek ulaşan mizahın gülme eylemi ve 
eğlenceyle bağı, toplumdan topluma neden ve nasıl değiş  ği geçmişten günümüze 
merak konusu olmuştur. Sözlü kültürde oluşan ve devam eden mizahi ürünlerin 
kuşaktan kuşağa aktarılırken değişikliğe uğraması, sözlü kültür ile yazılı kültür arasındaki 
zorunlu bağı ortaya koyar. Bir anlamda, sözlü kültürden yazılı kültüre geçişin ürünleri 
olarak nitelendirilebilecek XIX. yüzyıl letaifnameleri de dönemin mizah anlayışını 
saptamada önemli yere sahip olur.Letaifnameler, terimsel olarak divan edebiya  na 
ait görünmekle birlikte içerik olarak halk edebiya  na ai   r çünkü her bir letaifname, 
bir  kra derlemesidir. Bu derlemelerin, Osmanlının yüzünü ba  ya döndüğü XIX. 
yüzyılda birbirini takip eden şekilde yayımlanması, onları aynı zamanda modern Türk 
edebiya  nın kaynağı haline ge  rdiğinden, bu dönemin izleri ya da doğrudan kendisi 
 kralarda okuyucunun karşısına çıkar. Toplumsal haya  an siyasete kadar pek çok konu 

genişçerçevede bu derlemelerde yer alır. 

Türk edebiya  na pek çok yönden katkı sağlamışönemli yazarlardan Şemse   n Sami’nin 
1882’de yayımladığı Letaif’inin özellikle kadının toplumdaki yerini cinsiyetçi söylemle 
birleş  rerek mizaha dönüştürdüğünü görmek mümkündür.  Letaif’te toplum tara  ndan 
belirlenmiş cinsiyet rolleri ve bu rollere uyumun ya da uyumsuzluğun yara   ğıça  şma, 
daha çok kadın cinsiye   üzerinden işlenir. Kadının birey olarak kabulünün çok geç 
gerçekleşmesi ve erkek egemen toplumlarda kendini var etme sürecinin sancılıgeçmesi, 
pek çok alanda kendini ifade etme becerisini engeller. Bunun sonucu olarak da kadın 
uzun yıllar boyunca ötelenip ikinci vatandaş konumuna konulur ya da aşağılanıp 
küçük düşürülür. Kadının toplumdaki yeri açısından Letaif’e bakıldığında, kadına dair 
kalıplaşmış yargıların varlığı gözlenir. Kadının kendine biçilmiş rollerin dışına çıkması 
mümkün görülmez ve kadına biçilen değer, ikinci sınıf vatandaş olmaktan öteye 
geçmez. Egemen erkek bakış açısıyla kadın alda  r, yalan söyler, hile yapar, güzelliğini 
her şeyin üstünde tutar ama aynı zamanda aptaldır; zekâsı hep küçümsenir. Kadının bu 
eylemlerine maruz kalan erkek ise masum ve zekidir. Dolayısıyla, XIX. yüzyılda her ne 
kadar ba  lılaşma yolunda kadın haklarına dair iyileş  rmeler gözlense de yazılı mizahta 
kadının cinsiye   nedeniyle ayrımcılığa uğradığı ve gülmece unsuru olarak kullanıldığı 
görülür. 
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THE PLACE OF WOMEN IN THE XIXTH CENTURY’S HUMOR: 
LETAİF OF ŞEMSETTİN SAMİ

Dr. Nuray ASAN
Hace  epe University

The humor that has evolved from primi  ve socie  es to modern socie  es as well as 
why and how the humor of laughter and fun has changed in the collec  ve society 
has been a ma  er of curiosity from the past on. The fact that the humorous products 
that are formed and con  nuing to be formed in the oral culture are transferred 
from the beginning to the end, reveal the necessary link between oral culture and 
wri  en culture. In a sense, which can be described as the literary pieces of cultural 
transi  on from oral culture, XIXth century Letaifnames also have an important place in 
determining the sense of humor of the  me. Letaifnames belong to the folk literature 
as a content, albeit termed as divan literature, because each letaifname is a collec  on 
of anecdotes. Since these collec  ons are published consecu  vely when the O  omans 
turned their faces to the west in the XIXth century, it makes them a source of Modern 
Turkish Literature at the same  me and the readers face the traces of this period 
or the letaifnames themselves. Many issues, such as social life, poli  cs, take place 
in these collec  ons on a large scale. It is possible to see in Letaif, published in 1882 
by Şemse   n Sami, one of the important writers who have contributed to Turkish 
literature in many ways, the transforma  on of humor by placing women in society in 
a sexist discourse. In Letaif, gender roles determined by the society and the confl icts 
created by harmonizing or non-compliance with these roles are mostly processed 
through female gender. The fact that accep  ng women as individuals is belated andthe 
painful process of the self-realiza  on in male-dominated socie  es, impedes the ability 
to express themselves in many areas. As a result, women are humiliated or alienated 
for many years as second-class ci  zens. From the perspec  ve of the place of women 
in society, Letaif reveals the existence of stereotyped judgments about women. It is 
not possible for a woman to get out of her self-imposed role. According to the ruling 
male view, women deceive, lie, cheat, keep their beauty above everything and at the 
same  me they are stupid; their intelligence is always underes  mated. The male who 
is exposed to these ac  ons of women is innocent and intelligent. Although there are 
improvements in women’s rights in the way of westerniza  on in the XIXth century, it 
is seen that in the wri  en humor, women are discriminated against because of their 
gender and used as a humor element.
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GIDA EDİNME YÖNTEMLERİ, UZUN ÖMÜR VE KÜLTÜREL BELLEK İLİŞKİSİ ÜZERİNE  
ESKİ VE OLASI BİR HİKÂYE

Prof.Dr. Tuğrul ATASOY
Bülent Ecevit Üniversitesi

Kültürün basit formlarını hayvanlar dünyasında bulabiliyoruz. Evrimsel bakış açısına 
göre kültürün öncü formları diğer canlılarda da mutlaka var olmalıdır.  Diğer canlılarda 
basit kültürel yapılar özellikle besin sağlamak için gelişmektedir. İnsan, iki özelliği ile 
diğer canlılardan ayrılmaktadır; sıra dışı büyük beyni ve uzun yaşam süresi. Bu iki 
farklılığın sebebi atalarımızın gıda bulma ve beslenme tarzı ile ilgilidir. Atalarımız, 
yoğun öğrenme ve eği  min gerekli olduğu bir gıda elde etme tarzına yönelmiş  r. Bu 
niş değişimi, atalarımızın basit kültürel yapılarını geliş  rmeye yöneltmiş  r. Gelişen ve 
karmaşık hale gelen kültürel yapı hem gıdaya erişimi kolaylaş  rmış  r hem de beynin 
büyümesi ve yaşam süresinin uzamasına olanak sağlamış  r. Bu sunumda bu olası eski 
öyküye değinilmeye çalışılacak  r.
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AN OLD AND POSSIBLE STORY ON FOOD ACQUISITION STRATEGIES, 
LONG EVITY AND CULTURAL MEMORY RELATION

Prof.Dr. Tuğrul ATASOY
Bülent Ecevit University

We can fi nd simple forms of cultures in the animal world. From the evolu  onary point 
of view, the vanguard forms of the cultures mustexist in other living things as well. In 
other organisms, simple cultural structures are developed especially to provide food. 
Human beings are separated from other beings by two characteris  cs; unusual big 
brain and long life. These two diff erences are related to the way our ancestors found 
food and nutri  on. Ourancestors have shi  ed to the way of intensive learning and 
training to obtain a food that is needed. This niche change has led to the development 
of simple cultural structures of the ancestors. The developing and complicated cultural 
structure has facilitated access to food as well as allowing the brain to grow and 
prolong the life span. This presenta  on will a  empt to address this possible old story.
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İTALYAN YARIMADASINDA KOLEKTİF BELLEK VE DUYGU:
GIORGIO DE CHIRICO VE ARTURO NATHAN

Dr. Bülent AYYILDIZ
Ankara Üniversitesi

Giorgio de Chirico – Ilsognotrasformato - 1918

Giorgio de Chirico ve Arturo Nathan 20. yüzyıl İtalyan resim sana  nın en dikkat 
çekici ve ilginç isimlerindendir. Çok yönlü birer kültür insanı olarak Giorgio de Chirico 
ve Arturo Nathan, yalnızca eserleri ile değil, hayatlarıyla da 20. yüzyıl İtalyan kültür 
dünyasına şekil veren isimlerin başında gelirler.Her iki ressam da, dönemin sanat 
anlayışlarından etkilenmekle birlikte, eserlerinde insan psikolojisine ve dönemin 
belleğine verdikleri önem ile çağdaşlarından ayrılmaktadırlar. Giorgio de Chirico’nun 
“Ilsognotrasformato” (1908) ve Arturo Nathan’ın “Rovinesulmare” (1928) başlıklı 
eserleri bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Her iki tablo da dönemin belleğinin 
bir yansımasıdır. Zira De Chirico 1908 tarihli tablosunda ekonomik olarak gelişmekte ve 
kolonileşmekte olan, ulusal birliğini yeni sağlamış bir İtalya’nın yansımaları, Nathan’ın 
1928 tarihli tablosunda ise I. Dünya Savaşı sonrası yıkım yaşayan bir ülkenin ve ulusun, 
genelde ise insanlığın trajedisi söz konusudur. Giorgio de Chirico ve Arturo Nathan, 
kozmopolit kimlikleri, çok yönlü sanatçılıkları ve insan psikolojisine olan merakları ile 
belleğe, anılara, anımsamaya ve anımsatmaya büyük önem vermişlerdir. Nitekim hem 
De Chirico hem de Nathan için sana  a bireyin toplum ile olan ilişkisinde psikolojik/
ruhsal etkileri ön plana koyan bir anla  m söz konusudur. Bu nedenle çalışmanın 
ana konusunu bu iki çok yönlü kültür insanının De Chirico’nun “Ilsognotrasformato” 
(1908) ve Arturo Nathan’ın “Rovinesulmare” (1928) başlıklı eserleri ve kültürel bellek 
aracılığıyla yara   kları ve yansı   kları toplumsal duygu oluşturmaktadır.
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SOCIAL FEELINGS AND CULTURAL MEMORY IN ITALY:
GIORGIO DE CHIRICO VE ARTURO NATHAN

Dr. Bülent AYYILDIZ
Ankara University

ArturoNathan – Rovinesulmare– 1928

Giorgio de Chirico and Arturo Nathan are the most s  mula  ng and interes  ng names in 20th 
century Italian pain  ng. Giorgio de Chirico and Arturo Nathan, with mul  ple interests in art, 
culture and literature, are the intellectuals who shaped the 20th century Italian culture not only 
with their works, but also with their lives. Both painters, apart from being infl uenced by the 
ar  s  c understanding of the period, are unique characters between their contemporaries with 
giving the importance to human psychology and memory of the period. The work of Giorgio de 
Chirico’s “Il sognotrasformato” (1908) and Arturo Nathan’s “Rovinesul mare” (1928) are crucial 
for this study. Both pain  ngs are a refl ec  on of the memory of the period in which De Chirico 
and Nathan are born and grown. De Chirico’s pain  ng on 1908 is an example of an economically 
developing and concoc  ng Italy which gains a new na  onal iden  ty, and Nathan’s pain  ng on 
1928 shows thedestruc  ve eff ects of the post-World War I not only on one na  on such as Italy, 
but also on all human of occidental world describing the tragedy of humanity in general. Giorgio 
de Chirico and Arturo Nathan give great importance to memories andremember because of their 
cosmopolitan iden   es. Also, theyhave deep interest in human psychology that characterized 
by the rela  onship between society and individual. Indeed, for both De Chirico and Nathan, 
there is a narra  ve that puts psychological / spiritual infl uences in the foreground in rela  on 
to the individual in society. For this reason, the main theme of the study is to examine social 
feelings that created and refl ected through cultural memory in the works of De Chirico’s “Il 
sognotrasformato” (1908) and Arturo Nathan’s “Rovinesul mare” (1928).
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KOLEKTİF HAFIZA VE NEOLİTİK DÖNEMDE CENAZE RİTÜELLERİ

Yard.Doç.Dr. Ali Me  n BÜYÜKKARAKAYA
Hace  epe Üniversitesi

Neoli  k dönemle birlikte insan topluluklarının zaman içinde yeni bir yaşam tarzına 
geç  ği arkeolojik kayıtlarla iyi bir şekilde belgelenmiş  r. Uzun süren Avcı-toplayıcı 
geçim örüntüsünün ve bununla ilişkili sosyal davranış tarzlarının yerini de yenileri 
almış  r. Eldeki kayıtlar göstermektedir ki ölü gömme ritüelleri bu ilk yerleşik toplukların 
önemsediği, çoğu zaman ise incelikle detaylandırdığı belli davranış kalıpları biçiminde 
örgütlenmiş  r.  Avcı-toplayıcılardan farklı olarak yerleşik yaşama geçmiş Neoli  k 
dönem insanlarının ölümle ilgili davranışının bir yandan ha  rlama diğer yandan unutma 
üzerine kurulu olduğu varsayılmaktadır. Bu çalışmada, özellikle birkaç adımdan oluşan, 
ölülerin bedenlerine ikincil müdahaleleri de içeren bu süreçler çeşitli biçimleriyle 
aktarılmaktadır. Çoğu örneğin gösterdiği ve bir kısım araş  rmacının da işaret e   ği gibi 
bu tarz ölü gömme uygulamaları başlangıcından kısa bir süre sonra bireysel unsurları 
geride bırakmakta, topluluğun genelini etkileyen bir bağlama taşınmaktadır. Bu sayede 
hem mezarlar hem de ritüeller topluluğa ait değerlerin, geçmişin, kimliğin bir unsuru 
olarak kolek  f bir ha  za alanı olarak işlev görmekte, diğer ritüellerde de olduğu gibi 
barındırdığı dinamizm ile kültürel yeniden inşaların da bir nesnesi olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  
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COLLECTIVE MEMORY AND FUNERARY RITUALS IN NEOLITHIC PERIOD

Assist.Prof.Dr. Ali Me  n BÜYÜKKARAKAYA
Hace  epe Üniversitesi

It has been well documented by the archaeological record that human communi  es 
have evolved into a new way of life over  me in the Neolithic period. A  er the long-
standing hunter-gatherer subsistance pa  ern the social behavior pa  erns have 
also been replaced by new ones. The available data show that the mortuary rituals 
were organized in the form of certain behavioral pa  erns that these fi rst-se  led 
communi  es have consider important, o  en delicately detailed. Unlike the hunter-
gatherers, it is assumed that the mortuary behavior of the people of the Neolithic 
period that have been established on forge   ng and remembering processes. In this 
study, examples of the mortuary prac  ce, especially those consis  ng of a few steps, 
including interven  ons secondary to the bodies of the dead, aremen  oned in various 
forms. As many examples show and some researchers have pointed out, such dead 
burial prac  ces leave behind the individual elements shortly a  er the interment and 
carry a context that aff ects the overall community. On this count, both the graves and 
the associated rituals func  on as a collec  ve memory space as an element of values, 
past, andiden  ty, and the funeral prac  ce with its dynamic elements appears as an 
object of cultural restructuring, as they are in other rituals.



24

SIRIN BELLEĞİ VE BELLEĞİN SIRRI:
ANAFARTALAR ÇARŞISI SERAMİK PANOLARIYLA DÜŞÜNMEK

Özgür Ceren CAN
Hace  epe Üniversitesi

Ankara’nın tarihi merkezi Ulus’ta 1967’de inşa edilmiş Anafartalar Çarşısı, kültürel 
bellek ve kentlilik bilincine dair yansımalar barındıran kamusal ve özgün bir yaşam 
alanıdır. Çarşı binası, Türkiye’de çağdaş seramik sana  nın gelişim süreci içinde önemli 
yere sahip olan sanatçılar tara  ndan yapılmış, 1963 tarihli seramik duvar panoların şu 
anki adresidir. Bu panolar birer kent este  ği unsuru olarak toplumsal ve kolek  f bir 
üre  m olan kent belleğine ve ken  n kültürel mirasına farklı düzeylerde ve görünürlükte 
katkıda bulunmaktadır.

Öte yandan, Anafartalar Çarşısı yapılışından beri gündelik hayat içinde geçirdiği 
değişimlerle üst üste yığılmış bir imgeler yığınına dönüşmüştür. Bu karmaşa içinde 
Çarşı’daki seramik panolar da insanların dinamik yaşam ve kimlik pra  kleriyle gündelik 
devinimin parçası olmuştur: Çarşı sakinleri esnafl ar, müşteriler, çarşıçalışanları ve 
iki ayrı yönde kapısı bulunan çarşıyı geçiş güzergâhı olarak kullanan yayalar, çarşı 
içindeki seramik panolarla farklı karşılaşmalar yaşamaktadırlar. Yapılan pilot çalışmada 
en çok çarşı esnafl arının ve çalışanlarının seramik panolarla ilişki içinde oldukları 
gözlemlenmiş  r. Müşteriler ve “çarşı yayaları” panoların varlıklarınıçoğunlukla fark 
etmemektedirler. Bu seramik panolar, ha  za te  kleyici sanat nesneleri olarak özgün 
düşünce ve duygu üretmeye olanak sağlayıp sağlamadıkları, yer duygusu yara  p 
yaratmadıkları, geçmiş, bugün ve gelecek arasında kurulan ilişkilere katkılarının olup 
olmadığı gibi soruların sorulabileceği üretken metodolojik bir alan açmaktadır. Çarşı 
sakinlerinin kişisel tanıklıklarıyla farklı açılardan değerlendirilebilecek bu seramik 
duvar panolar kültürel belleğin geleceğe aktarılması ve kültür katmanları arasında 
gelişen olanakların keşfedilmesi için birer referans noktası olarak konumlanmaktadırlar. 
Geçmişin anlamlandırılması, geçmişle hesaplaşma ve geleceğin yapılandırılması 
süreçlerinde, kapalı kamusal alan, este  k, sanat ve sahiplik konuları bu seramik panolar 
yardımı ile irdelenmektedir.
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THE MEMORY IN THE GLAZE AND THE GAZE IN THE MEMORY: THINKING WITH THE 
CERAMIC MURALS OF ANAFARTALAR SHOPPING CENTRE

Özgür Ceren CAN
Hace  epe University

Anafartalar Shopping Centre, built in 1967 in the historical center of Ankara, Ulus, is a 
genuine public space with refl ec  ons on cultural memory and urban awareness. This 
building is the current address of the ceramic wall panels/murals of 1963, made by 
ar  sts who have been signifi cant fi gures in the development of contemporary ceramic 
art in Turkey. As elements of urban aesthe  cs, at diff erent levels and visibility these 
murals contribute to the urban memory and the cultural heritage of the city that is a 
social and collec  ve produc  on.

Since its construc  on, Anafartalar Shopping Centre, has been transformed into 
a pile of stacked images through out the changes in daily life. In this disarray, the 
ceramic murals in the building have became part of the everyday movement along 
side the dynamic life and iden  ty prac  ces of people: The shop owner residents, 
customers, shop asssitants and passers-by whouse the gates of the building as a 
passage to the streets on eachside, encounter the ceramic murals diff erently. The pilot 
study observa  ons showed that those who had most connec  on to murals are the 
shopkeepers and employees. Customers and passers-by o  en do not even no  ce their 
presence.

These murals open up a methodologically produc  ve space to explore ques  ons 
such as whether they create uniquie ideas and emo  ons as memory triggering art 
objects, whether they create sense of place and whether they have contribu  ons to 
the past, present, and future associa  ons. These pieces of ceramic art, which can be 
evaluated from diff erent angles with the personal tes  monies of the shopping centrer 
esidents, are posi  oned as reference points for exploring the possibili  es between the 
cultural layer sandthe transfer of cultural memory to the future. As part of processes 
of making sense of the past, reconcilia  on with the past and construc  ng the future, 
indoor public space, aesthe  cs, art and ownership are discussed with the help of these 
murals.
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FARKLI BELLEK TÜRLERİ VE KÜLTÜREL BELLEK ÜZERİNE YANSIMALARI

Prof. Dr. Banu CANGÖZ
Hace  epe Üniversitesi

Bellek yaşan  ların kodlanması, depolanması ve geri ge  rilmesinden sorumlu bir 
bilişsel işlevdir. Günümüzde bilişsel psikoloji bağlamında tek ve/veya üniter bir bellek 
yaklaşımı yerine çoklu bellek sistemleri yaklaşımı benimsenmiş olup, farklı bellek 
türleri tanımlanmış  r. Bunlardan kültürel bellekle en çok ilişkilendirilebilecek olan 
bellek türleri uzun süreli bellek, otobiyografi k bellek ve fl aş bellek  r. Yaşan  lara anlam 
veren bireysel ve toplumsal duygular bu bellek türlerini etkilemektedir.
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DIFFERENT MEMORY TYPES AND REFLECTIONS ON CULTURAL MEMORY

Prof. Dr. Banu CANGÖZ
Hace  epe University

Memory, a cogni  ve func  on which is responsible for the coding, storage and recall 
of experiences. At the present day, mul  ple memory systems approache prefered 
than single  and/or uniter memory approach and defi ned diff erent memory types in 
the context of cogni  ve psychology. Longterm memory, otobiographical memory and 
fl ashbulb memory types strongly related with cultural memory. Individual and social 
emo  ons that give meaning to experiences aff ect these memory types.
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65 YIL ÖNCESİNİN KIZILAY’I: BİR “HAYIR ÇETESİ”NİN MACERALARI

Prof.Dr. Ali CENGİZKAN
TED Üniversitesi

Mekânsal bellek çalışması sırasında anla   kurarken gerçekil mekânlar, algımızı günün 
ve hâlihazırın biçimiyle şartlandırarak bizi tarihsel olana karşı varolanla ye  nmeye 
zorlarlar. Ha  rladığımızı sandığımız, yalnızca kişilerini-aktörlerini değiş  rerek 
gözümüzde ve gönlümüzde canlandırdığımız, bugüne-güncele ait olan mekândır. 
Mekân ka  dır. Bu mekânsal karşılık, sokaklarıyla, meydanlarıyla, evleri ve diğer 
yapılarıyla; ölçeği, oranları, yüzeyleri, seviyeleri, geçitleri, engelleriyle; gölge veren ya 
da üzerinde yürünen yeşil dokusu, gece ve gündüz ışıkları, ken  n iklimi ve sokaklarının 
rüzgârı, geçitlerinin oluşturduğu hava akımları; ken  n yılın belli zamanlarında ve 
mevsimden mevsime farklılaşan çok kendine özgü koku, hava, aydınlık, dokunuş gibi 
beş duyuya seslenen nitelikleri; bütün yoğunluğu ile bazen bütünüyle bir kent, bazen 
bir ken  n parçası ya da mahallesi-sokağıdır. Ama gelin görün ki, bellek bizi alda  r; biz 
onu “ısrarla”“bildiğimiz ken  n”“alışılageldik” haliyle zihnimizde yara  rız.

İşte usta yazarlar; özellikle de usta ama alçakgönüllü yazarlar, kendi içlerinden geldiği 
gibi, kendiliğinden kaleme aldıkları yazıları, öyküleri, me  nleriyle, çoğunlukla bilim 
insanlarından, kent üzerine düşünen ve kaygılanan uzmanlardan daha sarsıcı, daha 
keskin ha  rlama-ha  rlatma edimlerine kapı aralarlar. Usta yazarların ken   yaşanmış 
bir ken   r; yazarın ya da yazınsal kahramanın e  ne-kemiğine işlenmiş  r. Altmış beş 
yıl sonra okunup çözümlendiğinde, elimizde kalan değme plancının, değme mimarın, 
değme siyasetçinin, ya da değme sosyal bilimcinin açıklayamadığı, adını koyamadığı, 
ayrın  lı ve yaşanmışlık taşıyan bir ken   aktarırlar. Bu gizemli ‘eser’in öyküsünü, yalnızca 
sunumu izleme  rsa  nı edinen şanslı dinleyiciler öğrenecekler.
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KIZILAY, 65 YEARS AGO: THE ADVENTURES OF A “BENEFACTION GANG”

Prof.Dr. Ali CENGİZKAN
TED University

It is usual that in studies of spa  al memory, real spaces shape up and condi  on 
our percep  on about their historic situa  on, delimi  ng it with the character of the 
present space. What we think we do remember is the present space and its present 
proper  es, though we are totally aware of the ever-changing and re-cas  ng of actors 
and individuals as ci  zens who used te live in those spaces. Space is concrete. Streets, 
plazas, houses and other buildings, with their scale, with their propor  ons, surfaces, 
levels, passages, obstacles; urban greeneries under or over which people walk; their 
lights during the day and nights; the microclimate of the city and the city roads 
with prevailing winds, air currents; very intrinsic quali  es of the par  cular city that 
address the fi ve senses, like odour and smells, airiness, lightness, touch, which shape 
up its par  cular being through seasons, all impose us the specifi c objec  ve spa  al 
equivalency about some  mes the total picture of the city, some  mes a par  al street 
or district impression about it. However, when it comes to remember, betrayal is 
inescapable; we recontruct the persis  ng present  me, with all its familari  es.

It is them talented authors, who are at the same  me humble at their work, who 
record these proper  es in their wri  ng, as essays, as stories, as novellas in such a 
way that opens up the doors of the collec  ve memory, in a more lively, striking and 
illustra  ve way than that of the professionals and scien  sts who work on and are 
concerned about the past of the city. Theirs is a ‘lived-in’ city; interwoven into the soul 
and fl esh of either the author, or that of the main character in the narra  ve. Our focus 
in this presenta  on is a novella from 1952, which, when analysed a  er 65 years, gives 
a full account of the city, never ever to be outreached by an architectural historian, 
urban historian, poli  cian or social historian in terms of details and the sense of life as 
lived-in by then. Only the fortunate audience will be able to hear about the name of 
this mysterious ‘work’.
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KÜLTÜREL BELLEĞİN DİJİTALLEŞTİRİLMESİ VE TANIMLANMASINDA BİLGİ YÖNETİMİ 
UYGULAMALARININ ROLÜ

Dr.Tolga ÇAKMAK
Hace  epe Üniversitesi

Kültürel bellek en genel anlamıyla toplumun yaşayışını ortaya koyan ve bu yaşayışın 
sürekliliğini sağlayan bir unsurdur. Kültürel bellek özellikle kültürün 20. yüzyılda 
ekonominin bir parçası olması, 21. yüzyılda ise kültür ekonomisinin ayrı bir ekonomi 
boyutuna gelmesiyle farklı alanların çalışmalar yap  ğı bir konu olmuştur. Kültür 
ekonomisinin bileşenlerinden birini oluşturan ve kültürel bellek kurumu olarak da 
ifade edilen kütüphaneler, arşivler ve müzeler gibi kurumlar geliş  rdikleri hizmetlerle 
toplumun kültürel değerlerinin hem korunmasında, hem de gelecek kuşaklara 
aktarılmasında öne çıkmaktadır. Teknolojinin de etkisiyle özel koleksiyonlar, dijital 
koleksiyonlar ve dijital kütüphaneler gibi bölümler ve pla  ormlar oluşturan bu kurumlar 
kültür ürünlerinin dijital araçlarla yeniden kullanımını sağlamakta, bu ürünlere yönelik 
yenilikçi hizmetler geliş  rmekte ve bu ürünlerin görünürlüklerini ar  rmaktadır. 
Özellikle 1990’lı yılların ortalarından i  baren kültürel değere sahip ürünlerin dijital 
ortama aktarılmasına yönelik ya  rımlarını ar  ran kültürel bellek kurumları modern 
bilgi yöne  mi uygulamalarıyla kültür ürünlerine yönelik dijital içerikler oluşturmaktadır. 
Kütüphane, arşiv ve müzeler tara  ndan oluşturulan içeriklerin uluslararası 
standartlara uygun bir şekilde düzenlenmesiyle kullanıcı etkileşimi güçlendirilmekte; 
bilgi sistemleri aracılığıyla da kültür ürünlerinin dijital ortamda tutulan bilgilerinin 
makinelerce okunabilmesi mümkün hale gelmektedir. Diğer tara  an dijitalleş  rme 
uygulamalarıyla birlikte eği  m ve araş  rma faaliyetlerini desteklemeye yönelik işlevler 
de yerine ge  rilmektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde kültür ürünlerinin ortaya 
çıkarılması, korunması ve erişime sunulması gibi süreçlerde daha geniş anlamda da 
kültürel belleğin oluşturulmasında bilgi yöne  mi uygulamaları bir dizi karar verme 
aşamasında etkili olmaktadır. Bu bilgiler ışığında çalışmada kültürel belleğin dijital 
ortamda temsiline yönelik süreçlerde rol oynayan kurumlar olan kütüphane, arşiv ve 
müzelerin dijitalleş  rme uygulamaları ele alınmakta ve dijitalleş  rme sürecinin bir 
parçası olan tanımlama süreçlerinin önemi vurgulanmaktadır. Çalışmada ayrıca bilgi 
profesyonellerinin ve bilgi yöne  mi uygulamalarının kültürel belleğe yönelik süreçlerde 
özellikle karar verme gibi yöne  msel uygulamalarda etkili olabileceği belir  lmektedir. 
Çalışma sonuçlarında bilgi yöne  mi uygulamalarıyla kültürel belleğe yönelik olarak 
sağlanabilecek kazanımlara yer verilmektedir.
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THE ROLE OF INFORMATION MANAGEMENT APPROACHES IN DIGITIZATION AND 
DESCRIPTION OF CULTURAL MEMORY

Dr.Tolga ÇAKMAK
Hace  epe University

Cultural memory, in a broad sense, can be described as a concept that refl ects the 
life of the society and maintains its con  nuity. Cultural memory has become an 
interdisciplinary study fi eld since culture was a part of the economy in 20th century 
and seen as a separate economy fi eld in 21st century. Being a part of cultural economy 
and stated as cultural memory ins  tu  ons, libraries, archives and museums develop 
services not only for preserving cultural assets but also for making them available for 
next genera  ons. These ins  tu  ons establish new divisions such as special collec  ons 
digital libraries and digital collec  ons. Addi  onally, they improve pla  orms providing 
reuse of cultural heritage objects with digital tools They also develop innova  ve services 
to increase the visibility of cultural heritage objects in their collec  ons. Cultural memory 
ins  tu  ons increase their investments to digital technologies including digi  zing 
cultural heritage objects since 1990s. In this regard cultural memory ins  tu  ons create 
digital content via modern informa  on management approaches. They increase user 
interac  on with such approaches and make digital content machine readable by 
informa  on systems. On the other hand, cultural memory ins  tu  ons support teaching 
and educa  on ac  vi  es with digi  za  on eff orts. As an overall evalua  on informa  on 
management approaches aff ect decision making phases in discovering and preserving 
cultural heritage objects and accessibility issues. In the light of this informa  on, this 
study explores digi  za  on eff orts carried out by libraries, archives and museums for 
representa  on of cultural memory in digital environment. The study also highlights 
the role of descrip  on processes which is a part of digi  za  on workfl ows. It is also 
expressed in the study that informa  on professionals and informa  on management 
approaches play a major role in managerial and decision making ac  vi  es. In the 
end of the study, poten  al outcomes and advantages of informa  on management 
approaches for cultural memory studies are revealed.
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SAMİHA AYVERDİ’NİN İBRAHİM EFENDİ KONAĞI’NDA
KOLEKTİF/TOPLUMSAL BİLİNCİ OLUŞTURAN MEKÂN: MAHALLE

Prof.Dr. Salim ÇONOĞLU
Balıkesir Üniversitesi

Başlangıcı ve sonu ifade eden; doğum ve ölüm dediğimiz iki çizgi arasındaki yaşam, 
kendisine tutunarak varlık alanı haline ge  rdiğimiz, beraberinde unutulmayan bir 
geçmişi barındıran mekânlar arasında geçer. Bu etkileşim ya da birliktelik insanla mekân 
arasında doğumla başlayan ve ölümle sona eren kaçınılmaz bir kader birliği olduğunu 
da göstermektedir. Bu çi   tarafl ı ilişkiden dolayıdır ki insanlar önce şehirleri kurarlar 
ve daha sonra ruhlarını kurdukları ve ar  k içinde yaşayacakları mekânlara üfl erler. 
Mekânın ruhunun hayat bulması, içinde yaşadığımız, soluk alıp verdiğimiz mekânların 
taş duvarlardan, ahşap binalardan, sokaklardan, caddelerden meydana gelmediğini, 
bu mekânların bizi koruma ve kollama görevlerinin yanı sıra toplumsal ve kültürel 
tüm kazanımlarımızı sağlayarak, aynı zamanda bu kazanımlara sığınak olduklarının da 
ifadesidir. 

Varlığı, insanlık tarihi kadar eski, doğu ve ba   medeniyetlerine ev sahipliği yapmış ve 
her kültürün kendinden bir iz bırak  ğıİstanbul da, toplumsal ha  zanın yaşandığıönemli 
bir mekân olarak hem süreklilik duygusunun devamına hem de kültürel belleğin 
yaşamasına katkı sağlamış bir şehirdir. Ancak, sosyal, siyasal, ekonomik şartların 
değişimi, ister istemez insan zihniye  nde de bazı değişimlerin yaşanmasını gerekli 
kılmış  r. Yeni ih  yaçlar, artan nüfus ve gi   kçe zorlaşan hayat şartları, İstanbul’un 
bu kültürel dokusunu zedelemiş ve “saltanat makamı”ndan, “ekmek kapısı”na 
dönüşmüştür İstanbul. Modern çağ, şehre ait mekânların sadece fi ziksel yok oluşuna 
değil,  aynı zamanda zihinsel unutuluşuna da yol açmış  r.
Sadece şehirlerin değil, anılarımızda sakladığımız şehre ait görüntülerin henüz yok 
edilmediği bir dönemde yazılan Samiha Ayverdi’nin İbrahim Efendi Konağı adlı ha  ra 
kitabında da, şehri/mekânı kültürel bir varlık, canlı bir organizma olarak gören Samiha 
Ayverdi, “İbrahim Efendi Konağı”ndan eski İstanbul mahallelerine, mekân merkezli 
bir kültürel algıyı dile ge  rmeye çalışır. Bu bildiride de,  yazarın, romanda bahsedilen 
mekânlar aracılığıyla geçmiş nasıl bağ kurduğu ve bu mekânlar aracılığıyla devamlılık/
süreklilik düşüncesini nasıl ortaya koyduğu tar  şılacak  r.
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NEIGHBORHOOD IN İBRAHİM EFENDİ’S MANSION BY SAMİHA AYVERDİ, THE SPACE 
THAT CREATES COLLECTIVE SOCIAL CONSCIOUSNESS

Prof.Dr. Salim ÇONOĞLU
Balıkesir University

Expressing the beginning and ending; the life between the two lines we call birth and 
death passes between places that have become a place of being by holding on to itself 
and houses an unforge  able past. This interac  on or associa  on also shows that there 
is an inevitable fateful union between man and space that begins with birth and ends 
with death. This is because of the bilateral rela  onship that people fi rst build ci  es and 
then blow into spaces where they build their souls and live in them now. The spiritual 
life of the place is an expression of the fact that the places we live in, the places we 
breathe, do not come from the stone walls, the wooden buildings, the streets and 
the streets and that these places provide shelter and care for us, as well as social and 
cultural achievements.
Istanbul, which is as old as human history, home to eastern and western civiliza  ons 
and leaves a mark on itself, is a city that has contributed both to the con  nua  on 
of con  nuity and to the cultural memory as an important place of social memory. 
However, it is necessary to make changes in social, poli  cal, economic condi  ons, or 
not to change human mind. New needs, increasing popula  on, and increasingly diffi  cult 
living condi  ons have transformed this cultural fabric of Istanbul and transformed 
it into a “bread gate” from the “sultanate”. The modern era has led not only to the 
physical ex  nc  on of the places belonging to the city, but also to the mental oblivion.
Samiha Ayverdi who saw the city / town as a cultural en  ty, a living organism in the 
memoir book of Ibrahim Efendi Konağı of Samiha Ayverdi wri  en at a  me when 
the images of the city we have kept hidden in our memories have not yet been 
destroyed, he tries to express a space-centered cultural percep  on. In this report it 
will be discussed how the author relates to the past through the men  oned places in 
the roman and how he put forward the idea of con  nuity / con  nuity through these 
places.
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TARİHÎ VE GELENEKSEL EV MÜZELERİNDE KÜLTÜREL VE OTOBİYOGRAFİK BELLEK

Dr. Sema DEMİR
Yaşayan Müze ve Anadolu Açık Hava Müzesi

Bu bildiride UNESCO’ya bağlı ICOM’un ça  sı al  nda yer alan ve 1998’de tarihî ev 
müzelerin yöne  lmesine, korunmasına odaklanan DEMHIST (Interna  onal Commi  ee 
for Historic House Museums)’e üye olan Yaşayan Müze ve Anadolu Açık Hava 
Müzelerinin ziyaretçilerinin kültürel geçmişe yaklaşımı, bu geçmişle ilişkileri kültürel ve 
otobiyografi k bellek üzerinden değerlendirilecek  r. On yılı aşkın bir süredir müzecilik 
alanında deneyimi olan Yaşayan Müze, sosyal girişimcilik örneğidir. Yaşayan Müze, 
bu çerçevede Türk müzeciliğine yeni müzeler kazandırmış  r. Bunlardan sonuncusu 
Anadolu Açık Hava Müzesi’dir. Sözü edilen bu iki müze  tarihî ve geleneksel evler 
içinde değerlendirilir. Tarihî müze evler, diğer müzelerden farklı olarak mekânın, 
yapı geçmişinin ve yaşanmışlıkların ge  rdiği türlü sınırlamalarla kuşa  lmış  r. Buna 
rağmen bu müzeler, müze sergi mekânının taşıdığı tarihîözelliklerden bir başka deyişle 
yaşanmışlıklardan, ha  ralarla yüklü oluştan kaynaklanan eşsiz ve özel bir üstünlüğe 
sahip  r. Kendileri zaman içinde temsil e   kleri pekçok değerle birlikte unutulmuş 
da olsa tarihî-geleneksel evler, geçmişi ha  rlatan, geçmişi günümüze taşıyan ha  za 
mekânlarıdır. Tarihî-geleneksel ev müze olarak tanımlanan Yaşayan Müze’nin ve 
Anadolu Açık Hava Müzesi’nin koleksiyon, ile  şim, yöne  m poli  ği vardır. Bu çalışmada 
söz edilen müzelerin izleyicilerinin koleksiyon ile ilişkisi kolek  f ve otobiyografi k bellek 
tar  şmalarıüzerinden değerlendirilecek  r. Koleksiyonu oluşturan eserlerin başında 
gelen tarihî-geleneksel evlerin ha  rla  cı unsur olarak ziyaretçilerde oluşturduğu 
duygu, düşünce, izenim ve deneyimler alımlama, okur tepkisi ya da seyirci tepkisi 
adı   verilen kuram açısından ele alınacak  r. Özellikle Martyn Thompson’un Recep  on 
Theory and Interpreta  on of Historical Meaning adlıçalışmasından bildirinin kuramsal 
alt yapısının inşasında yararlanılacak  r. Burada temel çıkış noktası ziyaretçilerde tarihî 
ev müze  olarak Yaşayan Müze’nin yara   ğı izlenimler, duygular, düşünceler, hayaller ile 
“geleneksel-tarihî ev” olarak adlandırılabilecek Anadolu Açık Hava Müzesi’nin evlerinin 
ziyaretçilerdeki etkisinin karşılaş  rılması olacak  r. Zira Yaşayan Müze, yaklaşık yüz 
yıllık bir konakta ziyaretçisiyle buluşurken Anadolu Açık Hava Müzesi “yeniden 
inşa” yöntemi ile oluşturulan müze evlerde hizmet vermektedir. Çalışmada bu bakış 
açısıyla müze evlerin, koleksiyonlarının, müze sergi ve etkinliklerinin ziyaretçiyi nasıl 
etkilediği, dönüştürdüğü yahut etkilemediği ve dönüştürmediği durumlara alımlama 
kuramıçerçevesinde kültürel bellek ve otobiyografi k bellek nazarından yaklaşılacak  r.
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CULTURAL AND AUTOBIOGRAPHICAL MEMORY IN HISTORIC AND TRADITIONAL 
MUSEUM HOUSES

Dr. Sema DEMİR
Living Museum and Anatolian Open Air Museum

In this paper, Living Museum and Anatolian Open Air Museum, which are a member of  
ICOM and DEMHIST (Interna  onal Commi  ee for Historic House Museums) audiences’ of 
the approach to the cultural past and rela  onships of the past will be assessed through 
cultural and autobiographical memory of them. The Living Museum is an example of social 
entrepreneurship, with more than a decade of experience in museology. The Living Museum 
has brought new museums to the Turkish museology in this frame. The last one is the 
Anatolian Open Air Museum. These two men  oned museums are evaluated in historic and 
tradi  onal houses. Historic museum houses, dis  nct from other museums, are surrounded 
by the limita  ons of the space, the structure history and the true lifeexperiences. 
Nevertheless, these museums have a unique and special superiority due to the fact that the 
museum has a history of being burdened by the historic features of the exhibi  on space. 
Historic and tradi  onal houses, memories of the past, reminiscent of the past, are memory 
spaces that have been forgo  en along with many of the values they represent over  me. 
There are collec  on, communica  on and management policies of the Living Museum and 
the Anatolian Open Air Museum which are defi ned as historic-tradi  onal house museums. 
The rela  onship of the audiences with the collec  on will be evaluated through collec  ve 
and autobiographical memory debates. The emo  ons, thoughts, feelings and experiences 
that the historic-tradi  onal houses leading at the beginning of the collec  on make up 
as a reminder element will be examined from the point of view of recep  on theory. In 
par  cular, Martyn Thompson’s work on Recep  on Theory and Interpreta  on of Historic 
Meaning will be used in the theore  cal sub-structure of the paper. The main point here will 
be the comparison of the visit’s eff ect on the houses of the Anatolian Open Air Museum, 
which can be called “tradi  onal-historic house” with impressions, feelings, thoughts and 
dreams created by the Living Museum as a historic house museum. Because the Living 
Museum meets with visitors for historic house nearly a hundred years, while the museum 
houses created by the Anatolian Open Air Museum “rebuild” method. The museums will 
be approached from the point of view of cultural memory and autobiographical memory 
within the framework of recep  on theory, how museum houses, collec  ons, museum 
exhibi  ons and events infl uence, transform or not convert the audiences.
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ANKARA KIZ LİSESİ YILLIKLARI’NDA CUMHURİYETİN İZLERİ

Pınar EKİNCİ
ODTÜ ve TED Üniversitesi

1923 yılında, emperyalizme karşı verilmiş büyük bir kurtuluş savaşı sonunda Anadolu’da 
yeşeren Türkiye Cumhuriye  , ümme  en vatandaş toplumuna geçmek için Ankara’yı 
kurucu başkent seçmiş  . Bu yeni ulus-devlet dünyadaki yerini alabilmek için kültür ve 
bilimde köklenmeli ve bunu da eği  m yolu ile yapmalıydı. Bu bağlamda Cumhuriyet’in 
en önemli hamlelerinden biri geniş halk kitlelerine eği  m olanağı sunmasıydı.

Ankara Kız Lisesi, tam da Cumhuriyet’in kurulduğu 1923 yılında açılarak kadınların 
yaşama her yönden ka  labilmesi için bir köprü görevini gördü.  1923 yılında Hacı 
Bayram’da eski bir konakta başlayan eği  m-öğre  m, 1935 yılından bugüne ken  n 
kalbinde Namazgâh Tepe olarak bilinen mevkide, ünlü mimar Ernst Arnold Egli’nin 
tasarladığı binada devam etmektedir. Ahmet Hamdi Tanpınar’dan Afet İnan’a kadar 
döneminin önemli aydınlarının öğretmenlik yap  ğı bu okula Mustafa Kemal Atatürk 
de ayrı bir özen göstermiş  r. Sık sık okul ziyaretleri ile kız öğrencileri çağdaş haya  a 
etkin birer birey olabilmeleri konusunda yüreklendirmiş  r. Kadınlara Seçme ve Seçilme 
hakkı verilmesi kararı bu okulda Mustafa Kemal Atatürk ve öğrenciler arasındaki 
görüşmelerle olgunlaşarak hayata geçirilmiş  r. O günün şartlarında gerek fi ziki koşulları 
gerekse eği  mi sayesinde dünyadaki benzerleri ile yarışabilecek niteliği ile Türkiye 
Cumhuriye  ’nin çağdaş yüzü olan okul, ye  ş  rdiği binlerce eği  mli kadınla ideolojinin 
temsilcilerinden biri olmuştur. 

Bu bildiriye konu olan 1934-1935 ve 1935-1937 yılı Ankara Kız Lisesi yıllıkları aracılığı ile 
bir ulus-devle  n kendini yeniden yaratmasını ortaya koymaya çalışacağız. Arka arkaya 
gerçekleşen Cumhuriyet devrimlerinin bu yıllıklarda: tarih bilinci oluşturma, toplumda 
kadın kimliğini öne çıkarma, bilim tutkusu ve seçkin sanat duyarlığını ortaya koymadaki 
etkisini inceleyeceğiz. Kendi ayaklarıüzerinde durabilen birer rol model olarak Ankara 
Kız Lisesi kadınlarının döneme özgü ilgi ve merak alanlarını belirleyeceğiz.  Türk 
kadınının Cumhuriyet ideolojisi içinde geleceğini biçimlendiren temel değerleri bu 
yazılı kaynak üzerinde irdeleyeceğiz.
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TRACES OF THE REPUBLIC IN ANKARA GIRLS’ HIGH SCHOOL CHRONICLES

Pınar EKİNCİ
METU and TED University

At the end of a major independence war ba  led in 1923 against imperialism, the 
Turkish Republic that fl ourished in Anatolia chose the city of Ankara as the founding 
capital in order to change from a religious community into a civil society.  This new civil 
society needed to get se  led into culture and science in order to take its place in the 
world and it also needed to achieve this objec  ve via educa  on.  In this context, one 
of the most crucial steps taken by the Republic was to provide educa  on opportuni  es 
for the mass popula  on.

Ankara Girls’ High School acted as a liaison for women’s par  cipa  on in life at various 
aspects in the year of 1923 just when the Republic was also founded.  Star  ng from the 
year of 1935 to today, the high school’s educa  on and training that had begun in 1923 
at an old mansion in Haci Bayram con  nued in a building designed by famous architect 
Ernst Arnold Egli and built in the educa  on center of the city known as Namazgah Hill.  
Mustafa Kemal Atatürk showed a special care for this school where the signifi cant 
intellectuals of that  me such as Ahmet Hamdi Tanpınar and Afet İnan had been 
working as teachers.  He encouraged the female students of the school to become 
eff ec  ve individuals in modern life with his frequent school visits.  The decision of 
endowing women with the right to vote and stand for elec  on was adopted by being 
developed during the mee  ngs between Mustafa Kemal Atatürk and the students at 
this school.  With those days’ condi  ons, this school represented Turkish Republic’s 
modern face through its quali  es compe  ng with similar schools in the world due 
to both its physical se   ng and educa  on level. Eventually, it turned out to be one 
of the delegates of the ideologies of the young Republic by bringing up thousands of 
educated women. 

We will try to put forth the self-recrea  on of a na  on state through the Ankara Girls’ 
High School chronicles of the years of 1934-1935 and 1935-1937 chosen as the subject 
of this declara  on.  We will examine the eff ects of the Republican revolu  ons done 
one a  er another in these chronicles to establish history conscious, bringing female 
iden  ty forward in society, passion of science and crea  ng dis  nguished art sensi  vity.  
We will determine the areas of interests in that  me period and wonders of the Ankara 
Girls’ High School women who can act independently as strong role models.  Based 
on these wri  en sources, we will analyze the basic values shaping the future of the 
Turkish woman in the center of the Republic ideology.
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HALKA LATİN HARFLERİNİ ÖĞRETEN BİR MİZAH GAZETESİ: YENİ KÖROĞLU

Dr. Aydan ENER SU
Hace  epe Üniversitesi

Yeni Köroğlu adlı mizah gazetesi, eski harfl i Türkçe ile yayımlanmaya başlayıp 
Lâ  n harfl erinin ilanından i  baren eski ve yeni harfl erin bir arada kullanılmasıyla 
yayımlanmaya devam etmiş  r. Yeni Köroğlu gazetesi Cumhuriyet’in ilanından 
sonra ülkede gerçekleş  rilen inkılapların halka tanı  lmasında ve halkın yenilikleri 
özümsemesinde önemli bir rol oynar.

Gazetenin ulaşılabilen ilk sayısı 12. sayısı olup bu sayı 6 Haziran 1928 Çarşamba günü 
yayımlanır. Yalnızca 17 sayısına ulaşılabilen süreli yayın (12., 17., 30., 32., 40., 44., 45., 
46., 47., 51., 55., 56., 57., 58., 60., 61., 62.) uzun soluklu olarak değerlendirebileceğimiz 
bir gazetedir. Gazetenin müdürlüğünü ve başyazarlığını Burhan Cahid yapar. Cumartesi 
ve çarşamba günleri olmak üzere ha  ada iki defa yayımlanan ve siyasi mizahi halk 
gazetesi olarak tanı  lan gazetenin idarehanesi Cağaloğlu yokuşunda daire-i mahsusadır. 
Bir sayısı dört sayfa üç sütun şeklinde düzenlenen gazetenin ilk sayfasında isminin iki 
yanında birbirine dönük hâlde duran ve birbirlerine gülümseyen iki erkekten oluşan 
bir kapak klişesi bulunur. Bazı karikatürlerde Ra  p adı görülür. Renkli karikatürlerle, 
fotoğrafl arla sayfalarını süsleyen gazetede çeşitli konularda imzasız olarak yayımlanan 
yazılar da vardır.

Gazete yeni harfl erin ve yeni rakamların öğre  lmesinde eği  ci bir rol üstlenmiş olup 
halkın yenilikleri öğrenmesini kolaylaş  rmak için eski ve yeniyi bir arada kullanarak çeşitli 
müsabakalar düzenler. Düzenlenen bu müsabakalardan sonra gazetede yayımlanan 
okuyucu mektupları gazetenin halka sağladığı yararı göstermesi bakımından önemlidir. 

Bu çalışmada Yeni Köroğlu adlı mizah gazetesi şekil ve içerik olarak tanı  ldıktan sonra 
inkılapların halk tara  ndan özümsenmesindeki rolü belirlenmeye çalışılacak  r.
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YENİ KÖROĞLU HUMOR MAGAZINE’S ROLE IN 
TEACHING THE LATIN LETTERS TO PUBLIC

Dr.Aydan ENER SU
Hace  epe University

Humorous newspaper named Yeni Köroğlu, began to be published with the Arabic 
le  ers Turkish and con  nued to be published with the use of old and new le  ers from 
the announcement of the La  n le  ers. Yeni Köroğlu newspaper plays an important 
role in introduce the revolu  ons into the public and assimila  ng the innova  ons of the 
people in the country a  er the proclama  on of the republic.

The fi rst number of accessible newspapers is number 12, which is published on 
Wednesday, June 6, 1928. Only can be reached 17 issue (12th, 17th, 30th, 32nd, 40th, 
44th, 45th, 46th, 47th, 51th, 55th, 56th, 57th, 58th, 60th, 61th, 62th.). The newspaper 
is that we can consider as long-term. Burhan Cahid is the director and editor of the 
newspaper. The newspaper is published twice a week on Saturdays and Wednesdays, 
and is adver  sed as a poli  cal humorous newspaper. The administra  ve offi  ce of the 
newspaper is located on the slope of Cağaloğlu. An issue of the newspaper has four 
pages and three columns. The fi rst page of the newspaper has a cliche that two men 
are looking and smiling eachother each side of the name of newspaper. Some cartoons 
signatured by Ra  p.  There are wri  ngs that are published unsigned in a variety of 
subjects in newspapers with colorful caricatures, photographs and pages.

The newspaper has played an educa  onal role in teaching new le  ers and new fi gures 
and organizes various compe   ons using old and new together to make it easier for 
people to learn innova  ons. Readers’ le  ers published in newspapers a  er these 
compe   ons are important for showing the benefi t that the journal provides to the 
public.

In this study, newspaper’s role in assimila  ng the revula  ons by the public try to be 
determined a  er introduced the humorous newspaper named Yeni Köroğlu as form 
and context.
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VEKÂLET-NÂMELERLE DEVREDİLEN ŞAİRLİK MİRASI

Dr. Fazile EREN KAYA
Hace  epe Üniversitesi

Lale Devri ile görkemli bir şekilde başlayan 18. yüzyıl, edebiyat tarihi açısından oldukça 
zengin bir malzeme barındırır. 16. ve 17. yüzyıllardan taşınıp gelen edebî miras, Lale 
Devri’ndeki şaşaa ve hemen arkasından gelen çözülme sürecinin tanıklığıyla birlikte 
şairleri yeni bir arayışa sürükler. Kimi klasik üsluba bağlı kalırken kimisi devle  n 
içerisinde bulunduğu durumda kendilerine vazife düştüğünü görüp hikemîüslubu 
tercih eder. Bedii üslupla yazıp manayı ve sanat kaygısınıön plana alanların yanında 
külfetsiz mahalli üslubu benimseyen şairler de vardır. Edebî açıdan bereketli olacağı 
düşünülen bu çeşitlilik “her kaldırım taşının al  ndan bir şairin çıkması”yla şiiri 
bayağılaşma tehlikesiyle karşı karşıya ge  rir. Böyle bir ortamda padişahın fermanıyla 
“Reis-i Şairân” ilan edilen Osmanzade Taib, bu unvana dayanarak bir dönem eleş  risi 
yapar. Padişaha teşekkürle başlayan ünlü kasidesinde şairle müteşair arasındaki farkı 
ortaya koymaya çalışır. Ancak dostlarını kırmaktan korktuğu için ayrın  ya girmez ama 
dönem şairleri hakkında ayrın  lı değerlendirme yapması için Seyyid Vehbi’yi vekil 
tayin eder. Seyyid Vehbi 170 beyitlik kasidesinin yaklaşık 80 bey  nde döenmin edebi 
durumunu ve çağdaşışairleri değerlendirir. Ancak o da yetenekli şairleri tespit etme 
işini Nedim’e bırakır. Son değerlendirmeyi ise Selim’in yapmasını ister.

Bildirimizde bu iki vekâletnamedeşairlerin dönem eleş  risi yaparken ele aldıkları 
hususlar üzerinde durulacak ve bu eleş  rilerin döneme etkileri tar  şılacak  r.
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POET LEGACY TRANSFERED WITH VEKÂLET-NÂMES

Dr. Fazile EREN KAYA
Hace  epe Üniversitesi

18th century was started magnifi cently with Tulip Age which has quite rich materials 
for literature history. With Tulip Age’s vanity and the disintegra  on process which 
comes a  er that and the literary legacy which was carried from 16th and 17th century 
made poets looks for a new seeking. While some of them decided to stay in classical 
wording the others decided that it is their duty to teach people considering the 
circumstances of government so they chose didac  c wording. While some of them 
wrote ingenious in that wording there were other poets who used untroubled local 
wording. From literary view this variety approach seemed fer  le but it had a danger of 
“seeing a poet under every stone” and puts poems to a basifi ca  on danger. In this kind 
of environment with Sultan’s edict Osmanzade Taib declared as “Reis-i Şairan” (The 
Headman of Poets) so he started to do the cri  cism of the era. In his famous eulogium 
starts with thanking the Sultan and tries to show the diff erence between poet and 
copyist. He does not give detail because he doesn’t want to hurt his friends’ feelings 
but for a detailed evolu  on he employed Seyyid Vehbi as his deputy. In 80 of his 170 
couplet Seyyid Veybi evaluates the era’s literary situa  on and modern poets. But the 
job of discovering new and gi  ed poets was given to Nedim by him and he wants Selim 
to do the fi nal evalua  on. 

Our no  ce will be about the qualifi ca  on in two vekâlet-nâme that poets considered 
while doing an era evolu  on and these cri  cism eff ected the era.
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YENİ KAVRAMLAR, YENİ ALGILAR: TÜRK HALK MÜZİĞİ VE KÜLTÜREL BELLEK

Dr. Serdar ERKAN
Hace  epe Üniversitesi

Sosyal bilimlerin oluşum dönemlerinden i  baren kültür üzerine gelişen her türlü teori ve 
kavram, akademinin kendi içinde ve dışında düşünmeye dayalı pla  ormlar oluşturmak 
ve mevcut kültürel birikimleri anlamlı kılmak amacıyla kullanılmış  r. Genel anlamda 
kültürle iç içe ve onun yanında gelişen, bellek kavramı da kültür kavramının kendisi gibi 
interdisipliner bir tanımlanma çabasına dâhil edilmektedir. Bellek tanımının bu çoklu 
tanımlanışı toplumların müziğiyle ilgilenen alanlara da doğrudan katkıda bulunmaktadır ki 
bu değişimleri takip etmek bir tara  an gelişen bilginin farkında olmayı, diğer tara  an ise 
gözümüzün önünde şekillenen düşünce akımlarını takip etmemizi sağlamaktadır. 

Bilindiği üzere geleneği, dolayısıyla “kültürel belleği” korumak fi kri Türkiye’de ilk olarak, 
kaybolmakta olan bir şeyi “arşivleme” olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu dönem çalışmalarına 
kaynaklık eden kültür tanımlarının özellikle kültürü geçmişin kalın  ları, nesiller arasında 
değiş  rilmeden aktarılan bilgi bütünleri ve yaşayan an  kiteler olarak değerlendiren 
tanımlar olduğu bilinmektedir. Bu dönem müzik arşivleme çalışmalarının hareket noktasını 
oluşturan kültür tanımının özellikle kültürüüreten kişinin biyografi k künyesini ve üre  len 
nesneyi odağına aldığı görülmektedir ki bu arşivleme içgüdüsünün bugün bile, Anadolu 
halk müziğiyle uğraşan amatör/profesyonel kitlelerin ve kurumların baskın düşünce 
biçimini temsil e   ği kolaylıkla görülebilecek  r. 

Belleğin tanımlanması ve mevcut belleğin kullanımı ikilemi arasında genel ve özel ideolojik 
ve ha  a varoluşsal söylemleri kullanan müzikal çabalara yönel  lebilecek sorular belleğin 
her tanımlanışında kendiliğinden ortaya çıkmaktadır: Korunan şey nedir ve yapılan eylemin 
söylem geliş  rmek için kültürü metalaş  rmaktan farklı bir amacı olduğunu söylemek 
mümkün müdür? Kültür tanımlarının insanlar arası ile  şime, insan eliyle yara  lıp aktarılan 
anlamlara dair yap  kları vurgular toplumun küçülerek parçalara ayrılan dinamizmine dikkat 
çekerken, geleneksel müzik belleği olarak tabir etmeye alış  ğımız bütünü hangi tanımlar 
üzerinden ele alabiliriz? Dahası, bilgiye erişimin sınırsızlığının deneyimlendiği bu çağda 
arşiv oluşturmada ve müzikal belleği sabitlemedeki temel güdüler nasıl tanımlanabilir? 
Bellek çalışmalarının ortaya koyduğu müzikle ilgili tanımların yolları bu arşivlerle hangi 
noktada kesişmektedir?

Bu çalışmanın amacı yukarıda verilen sorular aracılığıyla bellek tanımlarının nasıl algılandığı 
ve uygulamaya yönelik girişimlerde tanımlamalara dair beklen  lerin neler olduğunu 
tar  şmak  r. 
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NEW CONCEPTS, NEW PERCEPTIONS: 
TURKISH FOLK MUSIC AND CULTURAL MEMORY

Dr. Serdar ERKAN
Hace  epe University

From the beginnings of social sciences, every theory and concept develpoed on 
culture is widely used in and out of academy to create thought based pla  orms on 
living culture and to give a meaning to cultural collec  ons. The concept of memory 
which usually interwined and co-developed with culture, just like the concept of 
culture itself, is one of interdisciplinary concepts. This mul  defi ni  on of memory 
contributes to musical interest areas, so following this concept based changes off er 
both to be aware of developing intelligence, and to follow may be fi rst the steps of 
thought movement soccuring in front of our eyes.

As is known, fi rst ac  ons stem from the ideas of protec  ng cultural memory/tradi  on 
in Turkey comes to light as “archiving something which soon will disappear”. The 
defi ni  ons of culture which mo  vated this period are known to evaluate culture as 
relics of past, informa  ons handed down with out change and living an  qui  es. This 
informant and cultural object oriented approach could easily be said to represent 
amateur, professional and ins  tu  onal entrepreneurs’ thoughts on tradi  onal musics 
in Turkey.  

The ques  ons may be address to musical areas appears by itself a  er each defi ni  on 
and use of memory concept: what is being protected and is it possibleto say that ac  ons 
taken through collec  ng cultural assets has an aim except for commodi  zing culture to 
create or maintain discourses? On which defi ni  ons could we handle the collec  ons 
named as tradi  onal musical memory, while defi ni  ons of culture emphasise on cross-
people connec  ons and taking culture as humanly created and transmi  ed meanings 
in order to draw a  en  on on dispersing community life? Morover, how could basic 
mo  ves on crea  ng archives be defi ned in an era in which limitlessness of informa  on 
retrieval is experienced?

The aim of this study is to make a generalisa  on about present situa  on in Turkey on 
music and memory studies. How is memory defi ni  ons perceived and what benefi ts 
are expected from memory based conceptualisa  ons?
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KÜLTÜREL BELLEK VE İZMİR’DE YAŞAYAN MAKEDONYALI GÖÇMENLER

Petek ERSOY İNCİ
Gazi Üniversitesi

Bellek çalışmaları, dünyanın pek çok ülkesinde geçerliliği olan, özellikle toplumu 
derinden etkileyen olayların daha ayrın  lı olarak anlaşılmasını sağlayan bir çalışma 
alanıdır. Toplumsal olayların gerçekleşmesinin ardından tarih, sosyoloji ve ista  s  k 
içerikli çalışmalar mutlaka yapılır ve bu sayede konuyla ilgili niceliksel bilgiler elde 
edilir. Ne var ki olayı bizzat yaşayanların dilinden ayrın  lı olarak çalışmak, kimi zaman 
tercih edilen, kimi zamansa önemsenmeyen bir konu olmuştur. Bu noktada sözlü 
tarih ve bellek çalışmalarının önemi ortaya çıkmaktadır. Göç, gerek toplumu derinden 
etkilemesi, gerekse de bellek çalışmalarının yapılması için son derece zengin veriler 
sunabilecek bir konu olma özelliğini taşımaktadır. Dolayısıyla herhangi bir göç olayını 
incelerken niteliksel veriler elde etmek için, bizzat göçü yaşayan kişilerle birebir 
görüşme yapılması gerekmektedir. 

Bu bildirinin konusu, göç zamanı Yugoslavya’dan, günümüzde ise Makedonya’dan göç 
eden kişilerin kültürel bellek unsurlarıdır ve bu sayede bildirinin amacı da kültürel 
bellek çerçevesinde onları okumaya çalışmak  r. Balkan topraklarından Türkiye’ye 
göçler, ilk olarak Osmanlı-Rus Savaşı ile başlamış, bunu birinci ve ikinci Balkan Savaşları 
takip etmiş  r. Göçün üçüncü dalgası, Lozan Barış Antlaşmasıçerçevesinde gerçekleşen 
mübadele ve son olarak da 1950-1960 yılları arasında gerçekleşen göçler olmuştur. 
Bu bildiri, 1950-1960 yılları arasında İzmir’in Bornova’ya bağlıÇamdibi ve Al  ndağ 
mahallerine göç eden kişiler hakkında niteliksel verileri ortaya çıkarma gayesi ile 
hazırlanmış  r. Yapılan alan araş  rmaları sonucunda İzmir’in bu iki mahallesine göç 
eden Makedonyalı göçmenlerin kültürel bellek unsurlarının göçle beraber ge  rdikleri 
eşyalara yükledikleri anlamlarda, sünnet, kına töreni ve düğün gibi eğlence kültürlerine 
yön veren müzikli danslı eğlencelerinde ve yemek kültürlerinde şekillendiği ortaya 
çıkmış  r.     
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CULTURAL MEMORY AND MACEDONIAN IMMIGRANTS LIVING IN İZMİR

Petek ERSOY İNCİ
Gazi University

Memory studies are a fi eld of study that provides a more detailed understanding of 
events that have profound relevance in society, par  cularly those that are valid in many 
countries of the world. Following the realiza  on of social events, studies involving 
history, sociology and sta  s  cs are absolutely done and quan  ta  ve informa  on is 
obtained on this page. However, studying in detail with the language of those who 
have experienced it has always been a ma  er of preference, some  mes ignored. 
At this point, the importance of oral history and memory studies arises. Migra  on 
that can deeply infl uencing the society, is a subject providing a very rich source for 
the memory work to be done. Therefore, in order to obtain qualita  ve data when 
examining any migra  on phenomenon, it is necessary to have a one-to-one interview 
with the migrants themselves. 

The subject of this paper is the cultural memory elements of immigrants from 
Yugoslavia and nowadays from Macedonia and the goal of this paper is to try to read 
them in the framework of cultural memory. Migra  ons from Balkan lands to Turkey 
began with the O  oman-Russian War, followed by the fi rst and second Balkan wars. 
The third wave of migra  on was the exchange between the Lausanne Peace Treaty 
and fi nally the migra  ons between 1950 and 1960. This paper was prepared with the 
aim of revealing the qualita  ve data about the people who migrated to the Çamdibi 
and Al  ndağ neighborhoods of Bornova between 1950-1960. As a result of fi eld 
surveys, the cultural memory elements of Macedonian immigrants migra  ng to these 
two neighborhoods of İzmir that they have uploaded the goods they brought with 
immigra  on. It has been revealed that it is shaped in musical dancing entertainments 
and food cultures direct entertainment culture such as circumcision, henna ceremony 
and wedding ceremony.
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GENÇLERDEN YAŞLILARA DİJİTAL TEKNOLOJİ KULLANIMI

Prof.Dr. Aylin GÖRGÜN BARAN
Hace  epe Üniversitesi

Yaşlıların bilgi ve deneyimleri her ne kadar değerli olsa da teknolojik gelişmelere 
ilişkin bildikleri ar  k gelecek toplumun ih  yaçlarını karşılayacak düzeyde olmadığı 
gibi kendilerinin de giderek yalnızlaşmasını ge  rmektedir. Dolayısıyla gençlerle 
yaşlılar arasında dijital bölünme dediğimiz bir eşitsizlik söz konusu olmakta ve yaşlılar, 
gençlerin hızına ye  şmekte zorlanmaktadırlar. Bu duruma literatürde gençler için 
dijital göçmen, yaşlılar için yerli göçmen kavramları kullanılmakta ve gençler, net kuşağı 
olarak isimlendirilmektedir (Prensky, 2001; Tapsco  ,1998).Durum böyle olmakla 
birlikte yaşlılara yönelik bu teknolojilere sahiplik ve nasıl kullanıldığına ilişkin yapısal 
anlamda bir program ve poli  ka geliş  rilmeyince dijital bölünme ya da dijital uçurum 
giderek büyümektedir. 

Bu kapsamda Avrupa Dijital Gündem 2011 yılı göstergelerine göre, düzenli internet 
kullanıcısı 16-24 yaş kategorisinde olanların oranı %90,55-64 yaş arası %46, 64-74 yaş 
arasındaki yaşlılarda ise bu oran %25 olmuştur (Abad, 2014).

Türkiye’de ise hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araş  rması sonuçlarınagöre 
(TÜİK, 2017), internet kullanan 65-74 yaş kategorisindeki yaşlı bireylerin oranı 2012 
yılı Nisan ayında %3,6 iken bu oran 2016 yılının aynı ayında %8,8’eyü kselmiş  r.İnternet 
kullanan yaşlı bireyler cinsiyet bazında incelendiğinde, erkeklerin kadınlardan daha 
fazla internet kullandığı görü lmüştür. İnternet kullanan yaşlı erkeklerin oranı 2016 
yılında %12,5 iken bu oran yaşlı kadınlarda %5,8 olmuştur.

Bu konuya ilişkin yaşlılara yönelik sosyal poli  kalarının oluşturulması ve dijital  
teknolojiye uzak durmamaları için kendilerini refl eksif olarak geliş  rmelerine istekli 
olmaları gerekmektedir. Aksi tak  rde dijital uygulamalar toplumda yaygınlaş  kça 
teknolojik beceriye sahip olamamak dezavantajlı konumda kalmalarına neden olacak 
ve başkalarına bağımlılık düzeyleri artacak  r. Günümüzde yaşlıların sahip olduğu 
kültürel bellek, yeni teknolojilere uyum yapmalarını zorlaş  rdığından fi rmaların da yaşlı 
tüke  cileri düşünerek daha uygun teknolojik ürün tasarımına gitmeleri gerekmektedir. 
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USE OF DIGITAL TECHNOLOGY FROM YOUTH TO ELDERS

Prof.Dr. Aylin GÖRGÜN BARAN
Hace  epe Üniversitesi

In spite of the valuable experience and knowledge of elders, these experiences and 
knowledge are not at the level to meet the needs of future society. Therefore, there is 
an inequality between youth and elders called digital divide and elders have diffi  culty 
to reach at the speed of youth. In the literature, the digital migrant concept is used for 
youth and the local migrant is used for elders and youth is named as net genera  on 
(Prensky, 2001; Tapsco  , 1998). However, the digital divide is increasing day by day 
since a structural program and policy related to access to and use of these Technologies 
are not developed for elders.   

On the other hand, according to the indicators of European Digital Agenda 2011, the 
rate of regular internet users is 90% at the ages of 16-24, 46% at the ages of 55-64 and 
25% at the ages of 65-74 (Abad, 2014).

According to the results of research on use of informa  on technologies per household 
in Turkey (TÜİK, 2017), while the rate of elders at the age of 65-74 using internet was 
3,6% in 2012 April, this rate increased to 8,8% in 2016 May. It is found that the rate 
internet use is higher for old men than old women when the elders using internet is 
analyzed in terms of gender. While the rate of old men using internet is 12,5%, the rate 
of old women using internet was 5,8% in 2016.

The social policies related to this subject should be developed and elders should be 
willing to improve themselves refl exively to use these Technologies. Otherwise, the lack 
of skill to use technology may put them in a disadvantageous posi  on and the level of 
dependency to others may increase as the digital applica  ons become widespread in 
the society. Today, the fi rms should apply a technological product design appropriate 
for elder consumers since the cultural memory of elders makes it diffi  cult for elders to 
adapt to new technologies. 
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AYLA KUTLU’NUN YEDİNCİ BAYRAK ROMANINDA GÖÇMEN BELLEĞİ

Yard.Doç.Dr.Çimen GÜNAY ERKOL
Özyeğin Üniversitesi

Türk edebiya  nda Balkan göçüne ilişkin edebiyat yapıtları ilk olarak göçünbaşladığı 
dönemde ortaya çıkmış  r.İlk romanlardaki tanıklıklar, tarihsel olarak geriye bakılarak 
yazılan daha sonraki romanlarda yerlerini göçün çok boyutlu bir incelemesine bırakırlar 
(Yenisoy 2012). Ayla Kutlu’nun Balkan savaşları nedeniyle yaşanan göçü ve bu süreçte 
çekilen acıları ele aldığı Yedinci Bayrak romanı (2017), bu çok boyutlu incelemeyi 
sunan romanlardan biridir. Kutlu, Yedinci Bayrak’ta, 2017’deki savaşların ortasında, 
Türkiye’nin göçlerin hedefi  olduğu bir dönemde, Balkan göçünün yaşandığı döneme 
geri döner ve Balkanlar ve Orta Doğu’yu etkisi al  na alan ulus-devlet inşa sürecinde 
savaşlarınyaşa   ğı yıkımı bir ailenin bir şehirden diğerine savrulmasıüzerinden anla  r.
Kutlu’nun edebiya  nda önemli yer tutan göç teması, bu romanla perçinlenmektedir. 
Bu bildiri, Yedinci Bayrak’ta dile ge  rilen yerinden edilme travmasını toplumsal cinsiyet 
dengelerini de dikkate alarak inceleyecek ve göçmen yersiz yurtsuzluğunun bellek 
üzerindeki etkisini değerlendirecek  r.
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MIGRANT MEMORY IN AYLA KUTLU’S THE SEVENTH FLAG

Assist.Prof.Dr.Çimen GÜNAY ERKOL
Özyeğin University

The fi rst examples of tes  monial literary works of Balkan migra  on appeared in 
Turkish literature during the Balkan wars. Ini  al tes  monial works are gradually 
transformedinto a mul  -dimensionalinves  ga  on of migra  on in second-genera  on 
witness accounts (Yenisoy 2012). Ayla Kutlu’s novel The Seventh Flag, which has Balkan 
wars and migra  on at its explicit focus, includes such a mul  -dimensional explora  on 
of migra  on. Kutlu turns back to the period of Balkan wars, in 2017, in the middle of 
wars that make Turkey a target des  na  on for migra  on again, and elaborates on the 
consequences of the wars of the na  on-state establishment period in the Middle East 
and the Balkans, focusing on a family being hurled from one city to another. Migra  on, 
a theme central in Kutlu’s oeuvre, is clinched by this novel. This paper will elaborate on 
the traumas of forced leave in The Seventh Flag with a gender conscious agenda and 
evaluate the infl uence of deterritorializa  on on migrant memory.
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SALT ULUS: ARŞİV, BELLEK VE ŞEHİR

Dr. Bora GÜRDAŞ
Hace  epe Üniversitesi

SALT Ulus, ken  n ana aksını oluşturan Atatürk Bulvarıüzerinde, Cumhuriyet’in başlıca 
peyzaj projelerinden biri olan Gençlik Parkı’nın karşısındaki eski Osmanlı Bankası’nın 
ek binasında yer almaktadır. İtalyan mimar Giulio Mongeri tara  ndan tasarlanan ana 
yapının inşaa  na 1926 yılında başlanmış,yine aynı dönemde ve Mongeri tara  ndan 
müfe   ş lojmanı olarak tasarlanmış olan ek yapı ise 2013 yılında SALT Ulus olarak 
yeniden işlevlendirilmiş  r. Güncel sanat, mimarlık, tasarım, tarih, ekonomi ve sosyal 
çalışmalar alanında faaliyet gösteren, kültür ve araş  rma kurumu SALT’ın programları, 
İstanbul’da SALT Galata’da, Ankara’da SALT Ulus’ta izleyici ile buluşmaktadır. SALT 
Ulus sergi, gösterim, konuşma, performans ve söyleşilere ev sahipliği yapmış, tüm bu 
etkinliklerherkesin ka  lımına açık ve ücretsiz olarak gerçekleş  rilmiş  r.

SALT Ulus, Türkiye’de İstanbul odaklı kültür gündemini genişletmek amacını taşımış  r.
Bu amaçla İstanbul’da devam eden araş  rmalara paralel olarak Ankara’da yeni 
araş  rma projelerini teşvik etmiş  r. Bu projelerin çık  larının açık bir diyalog ve 
etkileşim sürecinden geçirilerek SALT Galata, SALT Ulus ve saltonline.org üzerinden 
yürütülen programlara içerik oluşturmasını sağlamış  r. SALT Ulus’un programları 
sıklıkla Ankara’da geliş  rilmiş ya da Ankara ile ilişkili seçkilerden oluşturmuş, ha  a 
-alışılmışın tersine- başken  en sonra İstanbul’da paylaşılan projeleri de içermiş  r. SALT 
Ulus, Nisan 2013’teki açılışından bu yana, on al   sergiyi izleyici ile buluşturmuştur.SALT 
Ulus’un kullanımı Eylül ayı i  bariyle tamamlanmış olup, SALT Araş  rma ve Programlar 
kapsamındaki arşiv çalışmaları ve şehre dair araş  rmalar ile program üre  m ve iş birliği 
süreçleri SALT’ın Ankara’daki yeni ofi sinde yürütülmektedir.
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SALT ULUS: ARCHIVE, MEMORY AND CITY
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SALT Ulus is located in the annex of the former O  oman Bank on Atatürk Bulvarı across 
one of the Republic’s main landscape projects Gençlik Parkı. The main building was 
designed by Italian architect Giulio Mongeri and was constructed in 1926. The annex 
housing SALT Ulus was a later addi  on, also commissioned to Mongeri, to provide 
lodging for traveling bank inspectors, was repurposed a  er the establishment of SALT, 
and opened as SALT Ulus in 2013. As a cultural and research ins  tu  on focusing on 
contemporary art, architecture, design, urbanism and social and economic histories, 
SALT’sprograms meets with audience at SALT Galata in İstanbul and SALT Ulus in 
Ankara. SALT Ulus hosted exhibi  ons, screenings, performances and conversa  ons. All 
of SALT’s programs are free and open for public.

SALT Ulus carried the aim of broadening the current İstanbul-focused cultural agenda 
of Turkey. Therefore, launched to encourage the research projects to be developed in 
Ankara in parallel to the ongoing researchs in İstanbul. The outcome of these projects, 
by undergoing the process of open dialogue and interac  on, were aimed to supply 
content for the programmes run through SALT Ulus, SALT Galata and saltonline.org.  
SALT Ulus had its programs consist of these lec  ons which are developed in orrelated 
with Ankara. Since its opening it has presented sixteen exhibi  ons to the audience. 
Use of SALT Ulus as a venue has ended as of September; archival work and research 
on the city, as well as planning of programs and collabora  ons, will con  nue at SALT’s 
new offi  ce in Ankara.
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1980 SONRASI TÜRK ROMANINDA ARGO: AĞIR ROMAN VE EROİN GÜNCESİ
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Argo yaşamın her alanında kendine yer edinmiş dilsel ile  şim biçimidir. Yapay dillerin 
al  nda kabul edilen ve oluşumu i  bariyle daha çok mecaza dayanan argo, Türk 
kültüründe eski yüzyıllardan beri kullanılmış, evrimleşerek günümüze kadar gelmiş  r. 
Yöreye özgü olanları da olmuştur ya da bölgelere göre ses farklılıkları kazanarak 
değişen argo sözcükler de vardır. Kimi araş  rmacılar argoyu kendi içerisinde “genel” 
ve “özel” diye kimileri ise bölgelere, sosyal kimliklere göre ayrış  rmış  r. Argo genel 
anlamda sana  n, özel anlamda edebiya  n içerisinde var olduğu bütünü zenginleş  ren, 
farklı bir dil evreni yaratan öğelerden biridir. Argonun oluşumu da mecaza dayandığı 
için öykü, şiir, roman, günlük, köşe yazısı vb. her türün içerisinde kendine özgü bir 
yer edinmiş  r. Özellikle de 1980 sonrası yapısı, bakışı açısı değişen Türk romanının 
beslendiği kaynaklardan biri haline dönüşerek de varlık alanını daha da genişletmiş  r. 
Doğal olarak da günümüzün birçok romanında farklılığı yaratmada başvurulan bir dil 
biçimidir. Orhan Pamuk, Selim İleri, Leylȃ Erbil, Me  n Kaçan, Aslı Erdoğan, Ahmet Altan, 
Kanat Güner, Süreyya Evren vb. romanlarında argo dili kullanan yazarlardan bazılarıdır. 
Bu çalışmada da argo ve 1980 sonrası Türk romanı arasındaki ilişkiyi göstermek adına 
arka sokakların (Beyoğlu) argo dilini kullanan Me  n Kaçan’ın Ağır Roman; Kanat 
Güner’in de eroin ile geçen bir yaşamın tutunma, kimi zaman tükenme süreçlerini 
anlatan Eroin Güncesi seçilmiş  r.  Argonun bir dil oyununa dönüşerek nasıl şekillendiği, 
varolduğu metni nasıl zenginleş  rdiği, argo ve edebî dil arasındaki ilişkinin nasıl işlediği 
romanlardan alınan örneklerle gösterilmiş  r.
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SLANG LANGUAGE IN THE TURKISH NOVEL AFTER 1980:
CHOLERA STREET AND HEROIN DIARY

Dr. Esra KARLIDAĞ
Hace  epe University

Slang usage is a form of linguis  c communica  on that has taken its place in every 
aspect of life. Slang usage, accepted within ar  fi cial languages and based on fi gura  ve 
expressions due to its forma  on, has been used since ancient centuries in Turkish 
culture and has evolved un  l modern-day. There are also slang words that are 
specifi c to a region, or that vary by sound diff erences according to the regions. Some 
researchers have dis  nguished slang usage in terms of “general” and “specifi c”, and 
others in terms of regions and social iden   es. Slang usage, is one of the elements 
that create a diff erent universe of language that enriches the whole of literature in 
general terms and the whole of art in specifi c terms. For the reason that slang usage 
is based on fi gura  ve expressions, it has gained a unique place in all text types such as 
story, poem, novel, diary, column, etc. It has extended its area of existence especially 
by becoming one of the resources of the Turkish novel, its form and point of view has 
changed a  er 1980. Thus it is a language form which is used for crea  ng diversity in 
most novels today. There are many writers using slang language in their novels such 
asOrhan Pamuk, Selim İleri, Leylȃ Erbil, Me  n Kaçan, Aslı Erdoğan, Ahmet Altan, Kanat 
Güner, Süreyya Evren and etc. In this study Cholera Street of Me  n Kaçan, using slang 
language of the back allleys (of Beyoğlu district), and Kanat Güner’s Heroin Diary, 
expressing the stages of holding to and was  ng life, for indica  ng the rela  onship 
between slang language and the Turkish novel a  er 1980. It has been shown by 
examples taken from the novels how slang usage takes its shape by becoming a 
language game, how it enriches the text it exists, how the rela  onship between slang 
language and literary language works.
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TARİHÖNCESİ MAĞARA RESİMLERİNDE KÜLTÜREL BELLEK İZLERİ

Yard.Doç.Dr. Neyir KOLANKAYA BOSTANCI
Hace  epe Üniversitesi

Prehistorik sana  n rolü ve gelişimi ilk kez keşfedildiği 19. yüzyılın ikinci yarısından 
i  baren tar  şılmaktadır. Duvarlarında hayvan fi gürleri ve geometrik ya da soyut 
işaretler bulunan güneyba   Avrupa’daki, özellikle de güney ba   Fransa ve kuzey doğu 
İspanya’da yer alan Paleoli  k Çağ mağaraları ile ilgili birçok şey yazılmış  r. Bellek ve 
belleğin sosyal boyutları, tarihöncesi dönemlerdeki insan davranışlarını anlamayı 
mümkün kılmaktadır. Diğer tara  an, her ne kadar mağara sana   kültürel bellek 
aracıolarak yüksek bir potansiyele sahip olsa da, bu dönemdeki kültürel bellek izleri 
çok fazla araş  rılmamış  r. İlk kez günümüzden 33,000 yıl önce ortaya çıkan mağara 
resimleri, yazı dili keşfedilmeden önce bilgilerin depolanmasına olanak sağlamış  r. 
Temel fi gür ve sembollerin kültürel belleğin yansımaları ve ortak düşüncelerin de ak  f 
ürünleri olduğu düşünülmektedir.  Bu anlamda, Paleoli  k Çağ sana   bilgi depolamanın 
ve paylaşımının bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Dahası, mağara sana  , 
tasvirlerinin nesilden nesile aktarımını sağlayarak bireyler ve kuşaklar arasında bilginin 
akışına imkân vermiş  r. Bunlar, kültürel belleğin ortakları ve anlam bütünlüğünü 
içeren yoğun etkilerin ürünü olarak görülmekte ve sosyal olarak paylaşılan değerleri 
ve düşünceleri temsil etmektedir. Resimli mağaralar, ayrıca, Paleoli  k grupların 
kültürel belleğinin periyodik birikimi içintoplanma yeri olarak da hizmet vermiş  r.  
Bunlara ek olarak, söz konusu resimli mağaralar, geniş bir çevreden gelen farklı avcı-
toplayıcı grupların ritüellerini gerçekleş  rdikleri yerler olarak sosyal birliktelikte de 
rol oynamaktadır. Ayrıca, bu buluntu yerlerinde yapılan toplu ritüeller kültürel bellek 
geleneğinin devamlılığını sağlamış olmalıdır.  Bu çalışma, daha sonraki dönemler ve 
etnografi k örnekler ile karşılaş  rmalar yaparak, mağara sana  ndaki fi güra  f resimler 
ve soyut işaretlere göre güneyba   Avrupa’da yer alan ve günümüzden önce 18,000-
12,000 yılları arasına tarihlendirilen Magdalenian dönem toplanma alanlarındaki 
kültürel bellek izlerini incelemektedir. 
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CULTURAL MEMORY INSCRIBED IN PREHISTORIC CAVE PAINTINGS

Assist.Prof.Dr. Neyir KOLANKAYA BOSTANCI
Hace  epe Üniversitesi

The role and development of prehistoric art has been debated since its fi rst discovery 
in the late nineteenth century. Much has been wri  en about the Palaeolithic caves of 
southwest Europe, mainly in southwest France and northeast Spain, decorated with 
images of animals and geometric or abstract signs. Memory and its social dimensions 
are relevant for understanding of human prac  ces in the prehistoric periods. However, 
aspects of cultural memory of this period have not been explored so far, although 
cave art certainly has a high poten  al media of cultural memory. Cave pain  ngs 
which was fi rst existed 33,000 year ago, enabled informa  on to be stored out long 
before wri  en language was invented. It is argued that basic fi gures and symbols are 
refl ec  ons of cultural memory and are ac  ve reproduc  ons of collec  ve ideas. In this 
sense, Palaeolithic art was contextualized as a refl ec  on of informa  on storage and 
exchange. Furthermore, cave art provided a fl ow of informa  on between individuals 
as well as genera  ons, by allowing its representa  ons to be passed on. They have to 
be seen as products of intense concern with the fi eld of meanings and associa  ons 
of cultural memory and represent individual varia  ons of socially shared values 
andideas. Also painted caves most certainly served as aggrega  on sites for periodic 
storage of cultural memory of Palaeolithic groups. These decorated caves could also 
have played a role in social integra  on where rituals performed by diff erent hunter-
gatherer groups of a large surrounding area. Besides, communal rituals which were 
performed in these sites can provide con  nuity in the tradi  on of cultural memory. 
This study examines aspects of cultural memory in the Magdalenian aggrega  on sites 
in southwest Europe which have been dated to 18,000-12,000 BC, according to the 
fi gura  ve images and abstract signs in the cave art and by making comparisons with 
later periods’ ethnographical examples. 
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SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ UYGULAMA 
SÜREÇLERİNE BİR BAKIŞ: SORULAR… SORUNLAR…

Prof.Dr. M. Muhtar KUTLU
Ankara Üniversitesi

UNESCO ile gündeme gelen “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi 
(2003)” insanlığın ortak değeri olan kültürel mirasın ve evrensel kültürel çeşitliliğin 
korunması idealini gerçekleş  rme adına önemli bir gelişmeyi ifade eden uluslararası 
bir belgedir. Sözleşme kültürel miras tanımı ve içeriği konusunda gerçekleş  rilmekte 
olan uluslararası tar  şmaların u  unu genişletmiş  r. “Somut olmayan kültürel miras” 
günümüzde toplumların kültürel kimliğine ilişkin anahtar bir kavram olarak kabul 
edilmekte ve kültürel miras kavramının ayrılmaz bir parçası olarak algılanmaktadır. 
Aynı zamanda tüm insanlığın göreli olarak göz ardı etmekte olduğu bir kültür 
boyutunu dikkatlere sunmaktadır. Sözleşme hızla gelişen ile  şim teknolojisi ve 
bilginin küreselleşmesiyle birlikte yerel kültürlerin, kültürel farklılıkların kaybolması, 
silikleşmesi karşısında bireyin ve toplumun kültürel belleğinin, kültürel farklılıkların 
korunması ideali üzerine kuruludur. UNESCO, gerek sözleşmede tanımlanan gerekse 
sonraki çalışmalarla açıklık kazanan yaklaşımlarıyla, somut olmayan kültürel mirası, 
öncelikle bu mirası yaratan ve koruyan toplumun, sonra da bütün insanlığın ortak 
belleği olarak görmektedir. 

Ülkemizin 2006 yılında taraf olduğu bu sözleşme on yılı aşkın bir süredir 
uygulanmaktadır. Bu sürede Sözleşmenin yara   ğı farkındalık/görünürlük, kültürel 
deneyimlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda önemli adımların 
a  lmış olduğu, uluslararası etki yaratmada başarılı olduğu gözlense de uygulama 
süreçlerinde kimi sorunlardan söz etmek de mümkündür. 

Bu bildiride ülkemiz örneğinde sözleşmenin uygulama süreçlerine yönelik söz konusu 
soru ve sorunlara dikkat çekilmeye çalışılacak  r. Soru sormanın önemine inanarak, 
amacımız cevap ve çözümleme yerine şimdilik sorular sormak olacak  r.   
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LOOKING INTO THE IMPLEMENTATION PROCESS OF THE CONVENTION FOR THE 
SAFE GUARDING OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE: QUESTIONS... ISSUES...

Prof.Dr. M. Muhtar KUTLU
Ankara University

 “The Conven  on for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage (2003)” comes 
to order with UNESCO,  is an interna  onal document that expresses an important 
development in order to achieve the ideal of safeguarding the cultural heritage 
that  the common value of mankind and universal cultural diversity. The Conven  on 
extends the horizon of interna  onal discussions on the defi ni  on and content of the 
cultural heritage. “Intangible cultural heritage” is now considered to be a key concept 
in the cultural iden  ty of socie  es and it is perceived as an integral part of the term 
of cultural heritage. At the same  me, it a  racts a  en  on to a cultural dimension 
that all humanity ignores in rela  ve terms. With the rapidly evolving communica  on 
technology and the globaliza  on of informa  on, the Conven  on is based on the ideal 
of the safeguarding the cultural diversity and the cultural memory of the individual 
and the society against over the disappearance of cultural diff erences of local cultures. 
With the approaches that are defi ned in the Conven  on and become clearer with 
subsequent work,  UNESCO considers the intangible cultural heritage, primarily as the 
common memory of the society that created and preserved this heritage, and then all 
humanity.

This Conven  on, in which our country become a State Party in 2006, has been 
implemented for more than ten years. Eventhough it seems that important steps 
have been taken in this period, in terms of crea  ng awareness/visibility, safeguarding 
of cultural experiences and transfering this to the future genera  ons,  making 
interna  onal impact created by the Conven  on; it is also possible to talk about some 
issues during the implementa  on process.

In this report, it will be tried to draw a  en  on to the ques  ons and problems that 
related to the implementa  on process of the Conven  on in the example of our 
country. Believing in the importance of asking ques  ons, for the moment instead of 
answering and analyzing, our goal will be only to ask ques  ons.
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BİR ADA HİKÂYESİ’NDE TARİH, KİMLİK VE BELLEK

Dr. Alev ÖNDER
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Yaşar Kemal, Bir Ada Hikâyesi başlıklı dörtlemede Anadolu coğrafyasında farklı etnik 
ve dinî kimliğe sahip insanların Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaşadıkları dramışiirsel 
bir anla  mla yansı  r. Dörtlemenin ilk kitabı, Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana, savaş 
sonrasında yaşadıkları travmaların üstesinden gelerek öz kimliğini yeniden inşa etmeye 
çalışan insanların çabasını anlatmaktadır. Hıris  yan Rum Vasili ile Müslüman Türk 
Yüzbaşı Poyraz Musa’nın sığındıkları adada kendi ben’leri, ötekiler ve doğa ile ilişkileri 
dile ge  rilmektedir. Yaşar Kemal, mübadele sonrasında Karınca (Mirmingi) adasında 
yaşananları dile ge  rirken “insan gerçekliği”ne odaklanmaktadır. Yazar, çokkültürlü 
yapının birlik ve beraberlik sayesinde korunabileceğinin al  nıçizmektedir. Azınlığa 
mensup insanların yaşadıkları toprakların değerlerine sahip çıkarak adayı“yurt” 
edinme hâlleri roman karakterlerinin geçmiş zamanla ilişkisi üzerinden anla  lmaktadır. 
Yazarın savaş karşı   bir tutum sergilediği görülmektedir. Tarihsel süreklilikte önemli 
bir kopuşun yaşandığı zaman dilimini anlatan yazar, insanın iç dünyasının zenginliğine 
ve karmaşasına ışık tutar. Zorunlu göçün farklı etnik ve dini kimliğe sahip insanların 
yaşamlarını nasıl etkilediği insan merkezli bir söyleyişle yansı  lmaktadır. 

Bu bildirinin amacı tarih-kimlik ilişkisini bellek açısından irdeleyen romanda “tarih, 
kimlik ve bellek” kavramlarının işlevini sorgulamak  r. Jan Asmann ve Maurice 
Halbwachs’ın bellek üzerine geliş  rdikleri kuramdan yola çıkarak romanda tarihi 
malzemenin ele alınma yöntemi araş  rılmaktadır. Yazarın ulus-devlete dayalı egemen 
söylem karşısında geliş  rdiği alterna  f söylem söz konusudur. Bu bildiride Yaşar 
Kemal’in milliyetçi tarihsel bakıştan uzaklaşan hümanist tavrı, özellikle karakter ve 
mekân kurgusu üzerinden değerlendirilmektedir. Tek sesli, resmi söylemin klasik 
kahramanlık anla  larından farklı bir me  n olarak kurgulanan romanda tarih algısı tahlil 
edilmektedir. 
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HISTORY, IDENTITY AND MEMORY IN AN ISLAND STORY

Dr. Alev ÖNDER
Adana Science and Technology University

In the tetralogy  tled An Island Story Yaşar Kemal lyrically depicts the drama of people 
of diff erent ethnici  es and regions in Anatolia a  er World War I. The fi rst book of 
the tetralogy, Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana (Look! Fırat River Bleeds) narrates the 
struggle of the people who strove to recreate self iden  ty a  er the trauma of the 
war. It portrays the rela  onship between Chris  an’s, Rum Guardian’s, and Turkish 
Muslim’s, Poyraz Musa’s, self-iden   es, their rela  onship with others and the nature 
of the island they inhabited. Yaşar Kemal focuses on ‘human  reality’ while depic  ng 
the events that occurred on Karınca (Mirmingi) Island a  er the barter. The author 
underlines the reality that mul  cultural order can be saved by means of unity and 
solidarity. The stories of minori  es, who advocate for the values of the land where they 
lived and internalized as a homeland, are narrated through their rela  on with the past. 
The author acts in opposi  on to the war. The author, who narrates a notable break in 
the historical process, sheds light on the richness and complexity of the peoples’ inner 
lives. The eff ect of compulsory migra  on on the lives of the people, who represent a 
variety of ethnic and religious iden   es, is refl ected by an anthropocentric discourse. 

The purpose of this paper is to examine the history-iden  ty rela  onship in the novel in 
terms of memory. Based on the theory of ‘Cultural Memory’ developed by Jan Asmann 
and Maurice Halbwachs, the method of how the historical material was handled in the 
novel is researched. The author used an alterna  ve discourse, which is developed in 
opposi  on to the discourse of ana  on state. In this paper, Yaşar Kemal’s humanist 
a   tude, diverging from historical perspec  ve, is analyzed par  cularly through the way 
characters and places are created. The percep  on of history in the novel, which is 
formed diff erently from the classical heroic, monophthong narra  ons of the formal 
discourse, is analyzed. 



60

GRAFİK ROMAN VE SİNEMADA II. DÜNYA SAVAŞI ACILARININ BELLEKTEKİ İZLERİ:
MAUS VE PİYANİST ÖRNEĞİ

Ahmet ÖZKAN
Ankara Üniversitesi

I. Dünya Savaşı’nın mağlup ülkesi Alman İmparatorluğu’nun yaşadığı siyasi ve askeri 
çalkan  lar, Alman Nasyonal Sosyalist İşçi Par  si’nin ik  dara gelmesinde önemli rol 
oynamaktadır. Par  nin iç ve dış poli  kalarında ilk zamanlardan i  baren takındığı 
saldırgan tavırlarII. Dünya Savaşı’nın başlamasına neden olmuştur. II. Dünya 
Savaşı,yara   ğı tahribatn büyüklüğü ile insanlık tarihine damga vurmuş bir savaş  r. 
Bu savaş, milyonlarca askerin savaş meydanlarında ölmesine ve milyonlarcasının ise 
yaralanmasına neden olmuştur. Savaşın sebep olduğu bu milyonlarca kaybın yanında 
yaşanan sivil can kayıpları da savaşın yıkıcı gücünün göstergesidir. Sivil kayıplara dair 
yaşanan dramların en büyüğü ise Holokost’tur. Nazilerin başta Yahudiler olmak üzere, 
muhalifl er, Çingeneler, eşcinseller, engelliler gibi toplulukları hapse   ği toplama 
kampları ve çalışma kamplarına ilerleyen zamanlardaimha kampları eklenmiş, insanlık 
tarihinde benzeri görülmemiş bir yoketme girişimi başlamış  r. Bu büyük dram ise hem 
olayı yaşayan neslin hem de sonraki kuşakların belleğinde tamiri mümkün olmayan 
travmalar yaratmışır. Kamplarda yaşanan bu dram, Ba   edebiya   ve sinemasında 
yıllarca tabu olarak kalmış  r. Özellikle 80’li yıllarda yaşanan bellek patlaması ile tabu 
olan konular yeniden sorguya açılmış ve bir bellek ödevi olarak yaşanan dramın geniş 
kitlelerce bilinmesi için farklı sanat dallarında önemli eserler verilmiş  r. Bunlardan biri 
Art Spiegelman’ın Mausadlı grafi k romanı, diğeri ise Roman Polanski’nin Piyanistisimli 
fi lmidir. II. Dünya Savaşı’nın bir panoramasınıçizen bu iki eser Holokost’un,görsel ile  şim 
materyallerinin kültürel belleğin şekillenmesindeki rolünün öneminin kavranması 
açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmada Yahudi soykırımının kültürel bellekteki yeri 
irdelenecek, ha  rlama ve ha  za mekanları gibi kavramlar incelenecek  r. 
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THE PAINS OF WORLD WAR II IN GRAPHIC NOVEL AND CINEMA AND THEIR TRACES 
ON MEMORY: THE EXEMPLES OF MAUS AND THE PIANIST

Ahmet ÖZKAN
Ankara University

The poli  cal and military upheavals that the German Empire, the defeated country 
of World War I, serve an important fonc  on in accession to power of The Na  onal 
Socialist German Workers’ Party. The aggressive poses that the Party has in domes  c 
and foreign policies star  ng from the very beginning of its existence lead the outbreak 
of Second World War. This is a war that has marked the history of humanity given 
its destruc  on scale. Because of this war, millons of soldiers had lost their lives on 
ba  lefi elds and millions of them got wounded. Besides these military losts, the millions 
of civilian casuali  es are the indica  ors of the devasta  ng power of war. One of the 
most important civilian tragedy of the Second World War is the Holocaust. During 
the most violent  mes of the war, the extermina  on camps has been built and with 
the concentra  on camps and labour camps built by the Nazis in which Jewish people, 
the poli  cal opponents, gypsies homosexuals, handicaped people are prisoned, these 
camps became a scene of unprecedented a  emtp of genocide. This great tragedy 
caused unrepairable traumas both in the memory of present genera  on and in that 
of next genera  ons. This tragedy has been remained as a taboo for many years for 
Western literature and cinema. Especially, with the memory boom that happened in 
80’s, the taboo subjects are reques  oned and as a memory devoir, the ar  sts produces 
many works in diff erent branches of art in order to make more people aware of the 
tragedies of Second World War. Two of these works are the graphic novel Maus: A 
Survivors Tale of Art Spiegelman and the fi lm The Pianist of Roman Polanski. These 
two works that trace a panorama of Second World War are important with regard to 
the understanding the role of visual arts’ materials in shaping the cultural memory. In 
this study, the place of the Holocaust in cultural memory will be examined and no  ons 
such as reminiscence, places of memory will be analysed. 
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SERAMİKTE BELLEK: BİÇİM VE İŞLEVSELLİK

Prof.Dr. Nurşen ÖZKUL FINDIK
Gazi Üniversitesi

Bu bildiride amaç Anadolu’da mu  ak kültüründe toprak kapların kullanımı ve günlük 
yaşamdaki yerlerini arkeolojik verilerle kurgulayarak, bu kapların toplumsal ha  zadan 
süzülerek günümüze yansımalarını ele almak  r.

Arkeolojik çalışmalar ve yüzey araş  rmalarından elde edilen buluntular geçmişin 
izlerini ve ergonomi algılarını günümüze aktaran önemli kaynaklar arasındadır. 
Gündelik yaşamın pra  k çözümlerinin zincirleme bir devamlılıkla yeni ye  şen 
kuşaklara aktarılmasıyla devam eden ve günümüze ulaşan bazı gelenek ve görenekler, 
somut kültür varlıkları,  geçmişi anlamamızda, değerlendirmemizde vazgeçilmez bir 
yere sahip  r.  Hızla gelişen teknolojinin kaçınılmaz cazibesiyle baş döndürücü bir hızla 
değişen hayat tarzları, geçmişle bu bağları kesmeye devam etmektedir. Bu yok oluşa 
direnmeye çalışırken zihinlerdeki anıları ve geçmişi bazı objelerle somutlaş  rmaktayız. 
Bu objeler evin önemli bir köşesinde olabileceği gibi, bazen tavan arasında, bazen 
müzede, bazen ise sokaklarda yeni bir işlev verilerek belleklerimizdeki yerini korur. 
Bunlar arasında sayılabilecek toprak kaplar, gi   kçe günün koşullarına uygunluğunu 
yi  rerek yok olma sürecindedir. Dışarıdan bakıldığında basit bir obje olarak algılanan 
toprak kapların nesneler dünyası içinde ilginç anlamlar taşıdığının farkında bile değiliz. 
Onlarıüretenlerin bir kısmının kadın olduğunu düşündüğümüzde Anadolu’da kadın, 
yemek, aile birliği, kültür, yetenek, beğeni, yara  cılık, ilkellik ha  a  caret gibi pek çok 
kavramı yüklenen bir nesne olan seramik, yirmibirinci yüzyılda, bizim dünyamızda bu 
nitelemeleri ne kadar korumakta ve ne anlam ifade etmektedir?

Arkeolojik verilere göre Neolo  k Çağ’dan i  baren yerleşik yaşam tarzına bağlı olarak 
pişirme ve depolama işlevli kaplar başta olmak üzere çeşitli ih  yaçlara yönelik, pişmiş 
topraktan kaplar kullanılmış  r. Topraktan yapılan bu tür malzemelerin üre  mi, değişen 
teknik, form ve bezemelerle günümüze kadar kesin  siz devam etmiş  r. Seramik kaplar 
yüzyıllarca her kültürde, toplumun her kesiminde günlük yaşamın gereklerine uygun 
olarak şekillenerek, vazgeçilemez nesneler olarak yer almış  r. Ana malzemesi, toprak 
ve suyun ulaşılabilir olması, kolay elde edilmesi, ekonomik olması ve alçak ısıyla dahi 
dayanıklı hale dönüşmesi, bu kaplara olan ilginin yüzyıllarca kesin  siz sürmesinde 
etkin rol oynamış  r.

Sonuç olarak, Anadolu’da arkeolojik veriler toprak kapların tarih öncesi çağlardan 
i  baren günlük yaşamda depolama, pişirme, servis, yayık, lazımlık, aydınlatma, 
oyuncak, ilaç kabı  gibi pek çok farklı işlevlere göre şekillendirildiğini ortaya koymuştur. 
Günümüze gelindiğinde bu biçimlerin değişen teknolojilere, değişen yaşam tarzlarına, 
yemek endüstrisindeki yeniliklere rağmen toplum ha  zasında yerini belirli ölçülerde de 
olsa koruyarak modernleşme sistemine/ düzenine uygun hale geldiği görülmektedir.
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MEMORIES OF CERAMIC: SHAPE AND FUNCTIONALITY

Prof.Dr. Nurşen ÖZKUL FINDIK
Gazi University

The purpose of this proposal is to discuss the refl ec  ons of pots from collec  ve 
memory in today by interpre  ng usages and places of these pots in daily life in the 
Anatolian cuisine culture, with archeological data.
Findings from archeological studies and surface explora  ons are among important 
resources transferring traces of ergonomic percep  on of the past into today. Some 
customs and tradi  ons, and tangible cultural proper  es con  nuing through a non-
stop transfer of prac  cal solu  ons of daily life to new genera  ons and reaching the 
present day are irreplaceable for us to understand and contextualize the past. Rapidly 
changing life styles through the indispensable fascina  on of technology evolving at 
a rapid pace con  nue to cut these cables with the past. While trying to resist this 
breakdown, we materialize the past with some objects. We can keep these objects 
at an important place in our houses or they remain in memories by func  oning in a 
diff erent way at an a   c, some  mes in a museum and some  mes in streets. Pots which 
may be regarded among these objects are fading away by losing their conformity with 
the present day. We are not aware that pots, regarded as simple objects when looking 
from an external perspec  ve, have further meanings inside the world of objects. 
Given some of pot producers were women, on which por  on does ceramic, having 
taken on many no  ons such as Anatolian women, food, family unity, culture, talent, 
apprecia  on, crea  vity, primi  veness and even trade, stand these meanings and what 
does it mean today, in the twenty-fi rst century?
In the light of archeological data, we understand that many kinds of pots made of 
earthenware have been u  lized for various purposes, especially for cooking and 
storing since the Neolithic Age to meet needs of sedentary culture. The produc  on 
of these kinds of earthenware pots has con  nued with changing technics, shapes and 
decora  ons un  l present day. Ceramic pots have taken their places as essen  al objects 
by being shaped according to the requirements of daily life in every culture and social 
class for centuries. Deep interest for pots have been preserved for centuries because 
of the fact that soil and water, main ingredients of pots, are accessible, aff ordable, 
obtained easily, and pots become long-las  ng even at low temperatures.
As a result, archeological data have shown that pots have been given their shapes 
for diff erent func  ons in daily life, such as storing, cooking, serving, bu  er churn, 
chamber pot, ligh  ng, toys, medicine containers, since the pre-historical  mes. Today 
it is observed that these shapes have become applicable in the moderniza  on process 
by preserving their places at least to some extent in the collec  ve memory despite 
the changing technologies and lifestyles, and the innova  ons in the cooking industry.
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MEKÂNIN BELLEĞİNDEN ŞİİRİN BELLEĞİNE UZANAN KÜLTÜREL YANSIMALAR:
HANEDAN KADINLARININ YAPTIRDIĞI MİMARİ MEKÂNLARIN ŞİİRDEKİ 

GÖRÜNTÜLERİ

Doç.Dr. Özge ÖZTEKİN
Hace  epe Üniversitesi

Şehir, mekân, mimari yapı gibi ikamet alanları kendi anlamlarıyla birlikte başka 
anlamların da açıklayıcısı olabilecek temsil değerleri taşırlar. Sembolik ve metaforik 
yorumlarla farklı algı kategorilerinde anlam kazanırlar. Benzetme veya analoji yoluyla 
yapılan göndermelerdeki anlamsal ve tarihsel arka plan, kültürel bellek aracılığıyla 
insana belli mesajlar verir. Tarih başlı başına bir ha  rlama edimidir. Şiir de  pkı ha  za 
sahibi bir şehir gibi varlığı ve çoğulluğuyla yalnız zamanın ruhunu taşımakla kalmaz 
geçmişe ve geleceğe uzanan bir bellek olur. Bu anlamda Divan şiiri, belleğin süreç 
içerisindeki ‘devamlılık’ ve ‘dönüştürme’ zenginliğine vurgu yapan unsurlardan biridir. 
Özellikle tarih manzumeleri, toplumsal haya  n izleri açısından oldukça ilginç malzemeler 
sunar. Sözgelimi Osmanlı mimari eserlerini Osmanlışiiri üzerinden takip etmek istesek, 
18 ve 19. yüzyıllarda yazılmış divanlardaki tarih manzumelerinin yoğun bir şekilde 
mimari ağırlıklı olduğunu görürüz. Nitekim bu bildiri ile de, 18. yüzyılda bir şehir-
mekân olarak İstanbul ve İstanbul’daki saray kadınlarının mimari eserlerdeki bani(ye)
lik etkinlikleri dönemin edebiyat dünyasındaki tarih manzumeleri üzerinden okunarak 
şiirin kendi kurgusal gerçekliğinde bunun nasıl yeniden yara   ğına değinilecek  r. 
Kültür tarihi çalışmaları açısından şiirin mimarlık tarihi için bir belge olarak anlamı ve 
baniyeliğin yazılı kültür alanında kadını nasıl görünür kıldığı tar  şılacak  r. Taradığımız 
divanlar sonucunda meydana ge  rdiğimiz örneklem alanında, hanedan kadınlarının 
yap  rdığı iki cami, bir türbe, üç mektep, dört çeşme, iki sebil ve bir şadırvan için yazılan 
şiirler yer almaktadır. Bunlar Yeni Valide Camii, Mihrişah Valide Sultan Camii, Valide 
Sultan Türbesi, Emetullah Kadın Mektebi, Verdinaz Kadın Mektebi, Baş Kadın Mektebi, 
Valide Sultan Çeşmesi, Baş Kadın Çeşmesi, Valide Sultan Çeşmesi, Baş Kadın Çeşmesi, 
Emetullah Kadın Sebili, Mihrişah Valide Sultan Sebili ve Valide Sultan Şadırvanı’dır.
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CULTURAL REFLECTIONS FROM THE MEMORY OF THE SPACE 
TO THE MEMORY OF POEM: IMAGE OF ARCHITECTURAL WORKS BUILT UNDER THE 

PATRONAGE OF DYNASTIC WOMEN IN POETRY

Assoc.Prof.Dr. Özge ÖZTEKİN
Hace  epe University

The city, space and architectural work as a residence carries representa  onal values   that 
may be explanatory of other meanings in its own sense. They gain meaning in diff erent 
percep  on categories with symbolic and metaphorical interpreta  ons. The seman  c 
and historical background in sentences made through analogy or analogy gives certain 
messages to people through cultural memory.History is a memory in itself. Poetry with 
presence and pluralism, like a city with memory, does not only carry the soul of  me, 
but a memory that stretches back and forth.In this sense, Divan poetry is one of the 
elements that emphasize the memory richness of ‘con  nuity’ and ‘transforma  on’ in 
the process. Especially, historical poems give interes  ng materials in terms of traces 
of social life.  For example, O  oman architecture can be traced through O  oman 
historical poems in 18-19 th centuries. We will follow the architectural works of the 
dynasty women of the 18th century through historical poems in this presenta  on. 
These works are Yeni Valide Mosque, Mihrişah Valide Sultan Mosque, Valide Sultan 
Tomb, Emetullah Kadın School, Verdinaz Kadın School, Baş Kadın School, Valide Sultan 
Fountain, Baş Kadın Fountain, Emetullah Kadın Fountain, Mihrişah Valide Sultan 
Fountainand Valide Sultan Fountain.
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KAPADOKYA BÖLGESİ OSMANLI HRİSTİYAN KİLİSELERİNİ KORUMA SORUNU

Prof.Dr. Sacit PEKAK
Hace  epe Üniversitesi

Kültürün birçok anlamı bulunsa da “Bir toplumun, topluluğun doğaya karşı verdiği 
savaşta, kendisini yeniden üretebilmesi için yara   ğı maddi ve manevi değerlerden 
(tarım araçları, teknoloji, gelenek, görenek, dil, sanat, vb.)oluşan ve kuşaktan kuşağa 
aktarılan bütün, ekin” olarak sözlükteki anlamını bulabilir1. Bir başka söylemle, kültür: 
Doğanın var e   ği ‘şey’lerin dışında, insanın (insanoğlunun) ortaya koyduğu her şeydir. 
Bu, maddi üre  mler olduğu kadar manevi değerleri de içeren bir değimdir. Örneğin 
bir türkü, ata sözü vb. de olabilir; neolo  k döneme ait bir mağara resmi olabileceği 
gibi modern mimari veya bir cam bardak da, bir inanç sistemi de... Bir başka söylem 
ise: Tarihsel ve toplumsal gelişme süreci içinde yara  lan her türlü değerlerle,  bunları 
kullanmada, sonraki kuşaklara iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal 
çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların tümü. Bellek ise öğrenilmiş ya 
da yaşanmış konuları, yara  lmış eserleri vb. bunların geçmişle ilgisini bilinçli olarak 
zihinde (ve yerinde) saklama olarak tanımlanabilir. Kültürel Bellek bu iki tanımın 
çakış  ğı, örtüştüğü bir kavramı tanımlamaktadır.

Bu denli geniş bir tanımı olan kültürel bellek konusunda sunulacak bildiride, İnsanlık 
tarihi ve fakat özellikle bizim kültür tarihimiz açısından önemli olan,bu topraklarda 
yaşayan ve adına ‘Gayrımüslim’ denilen, (Osmanlı vatandaşı olup Müslüman olmayan 
(Rum Ortodoks, Ermeni Ortodoks vb.)  bir toplumun, Osmanlıİmparatorluğu’nun ve 
pek çoğu 19. yüzyılda inşa edilmiş olan dini mimari yapılarıörneklenecek, kültürel 
belleğimizin somut verileri olan bu eserlere nasıl davrandığımız, haklarındaki 
bilgilerimiz, korunmaları, yeni ve doğru işlev kazandırılmaları, yayınlanmaları 
konularında nerelerde durduğumuz tar  şılacak  r.

Bildiride kısa bir tarihi bir çerçeve sunularak, özellikle Orta Çağlarda ‘Kappadokia’ 
olarak adlandırılan, günümüzde ba  da Aksaray, doğuda Kayseri, Kuzeyde Kırşehir 
ve güneyde Niğde illeri ve yakın çevrelerini kapsayan yerleşimlerde bulunan eserler 
hakkında saptamalar ve değerlendirmeler, öneriler sunulacak  r. 

1 Büyük Sözlük,  Cilt 2: 1409-1410
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PROTECTION PROBLEM OF OTTOMAN CHRISTIAN CHURCHES
IN THE CAPPADOCIA REGION

Prof.Dr. Sacit PEKAK
Hace  epe University

Although the term culture has many meanings, it can be found in the dic  onary as “the 
whole, the harvest that is composed of the material and spiritual values (agricultural 
tools, technology, tradi  on, custom, language, art and etc.) created by a society in order 
to be able to produce it in its struggle against nature and that is handed down through 
the genera  ons”2. In other words, apart from the “things” generated by the nature, 
the culture is everything produced by humanbeings. It is a merit involving moralvalues 
as well as tangible products. For instance, together with being a folksong, proverb, etc, 
it can also be a cave pain  ng from the Neolithic Era, or a modern architecture, a glass, 
or a belief system... According to another expression, it means “all kinds of values 
created in the process of historical and social development and all of the tools exploited 
to apply these values and transfer them to the next genera  ons which demostrate the 
norms of  sovereignty of the humankindto its natural and social environment”. As to 
memory, it can be defi ned as the storing consciouslythe subject ma  er learned or 
experienced, the works of art, etc. and theirconnec  on to the past.Cultural memory 
iden  fi es a concept that these two descrip  ons overlap and coincide.

In this paper, that is about cultural memory having such a broad defi ni  on, we will 
exemplifythe works of religious architecture of the people having lived in these lands 
and called “non-Muslims” (people being O  oman ci  zens, but not Muslim such as Greek 
Orthodox, Armenian Orthodox, etc.) built in the 19th century which are par  cularly 
important for our cultural history, also in the context of history of humanity and it will 
be discussed how we treat these monuments that are the tangible data of our cultural 
memory, what we know about them, to what extent we lay emphasis on the ma  ers 
of their preserva  on, func  oning in a new and correct way and publica  on.

A  er giving a brief historical background, we will present the surveys, evalua  ons and 
sugges  ons about the works found in the se  lements covering Aksaray in the west, 
Kayseri in the east, Kırşehir in the north, Niğde in the south and in their vicini  es, 
which are called ‘Cappadocia’ especially in the Middle Ages.

2  Büyük Sözlük (The Great Dic  onary, Volume 2:1409-1410)
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1950’LER İNGİLTERE’SİNDE KÜLTÜR VE ŞİİRDE YENİDEN YAPILANMA:
LARKİN VE HAREKET ŞİİRİ

Prof.Dr. Huriye REİS
Hace  epe Üniversitesi

İkinci Dünya Savaşı sonrası 1950’ler İngiltere’sinde sosyal ve kültürel birliktelik sağlama 
amacıyla bir yeniden yapılanma çabası vardır. Sosyal refah devle   kurma ve milli güç ve 
pres  jin güçlendirilmesi yoluyla milli birlik sağlama çabaları imparatorluğun dağılması 
ve önceki sömürgelerden ilk göçmenlerin gelmesiyle eş zamanlıdır. Bir yandan sosyal 
refah devle   eği  m, sağlık ve kültür gibi temel alanlarda gelişmelere yol açarken öte 
yandan İngiltere’nin uluslararası arenada güç kaybetmesi ve imparatorluğun dağılması 
ulusal boyu  a bir yeniden tanımlamayı gerek  rmiş  r. Bu dönemdeki sosyokültürel 
gelişmelerin önemli bir dışavurumu şiirde yeni tanımların gerek  ğini vurgulayan ve  
bu gelişmelerin yara   ğı umutsuzluk ve sıkın  yı anlatan şiire yönelen “hareket”şiir 
akımıdır. Hareket şiiri ulusal bir şiir akımı olarak tanımlanır ve ulusal diye kabul gören şiir 
türlerini, anla  m ve temaları kullanır. Bu bağlamda, 1940’ların “yeni Roman  k”şiirini 
ve  uluslararası alanda kabul gören Modernist şiiri “yabancı” olduğu için reddeder. 
Bu bildiri 1950’lerin “hareket”şiirini dönemin sosyokültürel gelişmelerinin bir ürünü 
olarak görür ve Hareket şiirinin ulusal ve adaya özgüözellikleri olan bir şiir olarak 
tanımlanmasının dönemin kültürel yapısıyla ilgili olduğu savını destekler. Yabancışiir 
akımlarına karşı olması ve ulusal ve İngiliz kabul edilen on sekizinci yüzyıl neoklasik 
şiir kurallarına dönmek ve yirminci yüzyıl başındaki geleneksel şiir anlayışını yeniden 
canlandırarak ulusal  ve İngiliz olmak isteyen bu şiirin dönemin yeniden yapılanma 
gerek  ren gelişmeleriyle yakından ilgisi vardır.
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CULTURAL AND POETIC RECONSTRUCTION IN THE 1950S BRITAIN:
LARKIN AND THE MOVEMENT POETRY

Prof.Dr. Huriye REİS
Hace  epe University

1950s in Britain is a period of rebuilding, a kind of socio-cultural consolida  on a  er 
the Second World  War. A  empts to establish the Welfare State and achieve a na  onal 
unity through the restora  on of na  onal power and pres  ge are accompanied by 
the breakdown of the Empire and the arrival of the fi rst immigrants from the former 
colonies. As Britain begins to develop into a post-imperial mul  cultural country, fears 
and doubts such a development generates lead to a return to what was cosidered 
to be tradi  onally English. While, the welfare system tries to providena  on wide 
welfare in educa  on, health and culture, postcolonial immigra  on and Britain’s rapid 
downsizing in the interna  onal arena lead to na  on wide frustra  on. An important 
development in this period is the new poe  c movement of the decade which responds 
to the na  onal and cultural re-building in ways that register the need for redefi ni  on 
and express the frustra  on an danger generated by it. The Movement poetry defi nes 
itself as a na  onal poetry using the tradi  onally “na  onal” poe  c styles and themes. 
It rejects the interna  onally  a ffl  uent modernist poetry along with the neo-roman  c 
poetry of the 1940s.  This paper considers  Philip Larkin and his movement poetry 
as a product of the cultural reconstruc  on in the postward ecade of the 1950s. It 
argues that there is a close rela  onship between the Movement a  empt to produce 
a highly insular and na  ve  poetry out of the live dexperience of the na  on in the 
1950s and the socio-cultural background of the period. The express dislike for what 
is foreign and the need to go back to the neo-classical principles of poetryr elevant 
in the eighteenth century and at the beginning of the twen  eth century suggest that 
poetry, in accordance with the postwar socio-poli  cal developments, rebuilds itself to 
be comemorena  onal and English.
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SUBJEKTİF BELLEK BOZUKLUĞU ALZHEIMER Mİ?

Prof. Dr. Kaynak SELEKLER
Hace  epe Üniversitesi

Türk Dil Kurumu sözlüğünde unutmanın tanımlanması“aklında kalmamak, ha  rına 
gelmemek (ha  rlamamak) olarak verilir. 

Aslında unutmayı ikiye ayırmak gerekir:

1. Fizyolojik
2. Patolojik

Fizyolojik unutkanlık normal sınırlar içindeki unutkanlığı tanımlar. Fizyolojik unutkanlık 
beyni, lüzumsuz bilgilerin bellekte yerleşmesinden korur.

Patolojik unutkanlık bir anlamda unutulmaması gerekenlerin unutulmasıdır. 
Örneğin yaşlanma ile gelen unutkanlık Alzheimer hastalığının belir  si olabilir. Diğer 
yandan,insanları kimi zaman endişelendiren, korkutan bazen paniğe yol açan 
unutmanın hepsi hastalık (patolojik) değildir.

Alzheimer hastalığının başlangıcında yakın geçmişte olan olaylar unutulur. Kişiler yeni 
bellek oluşturamaz. Hastalığın ilerlemesiyle uzak geçmişle ilgili bellekte de bozulmalar 
olur.

Unutkanlık şikâye  yle gelen yaşlı bir bireyde normal yaşlılık unutkanlığı ile bunamaya 
bağlı unutkanlık arasında ayırım nasıl yapılır? Bu, her zaman kolay değildir. Kişinin 
kendi şikâye   olan “Sübjek  f Bellek Bozukluğu” son yılların aktüel konularından biridir. 
Bu Alzheimer hastalığının klinik öncesi (preklinik) semptomu olabilir. Fakat buna neden 
olan diğer hastalıklar da vardır.
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SUBJECTIVE MEMORY DECLINE IS ALZHEIMER DISEASE?

Prof. Dr. Kaynak SELEKLER
Hace  epe University

The defi ni  on of forge  ulness in the Turkish Language Associa  on(TDK) dic  onary is 
given as “cannot keep in mind and not to remember”.

In fact, it is necessary to divide the forge   ng into two:

1. Physiological 
2. Pathological

Physiological forge  ulness defi nes forge  ulness within normal limits. The physiological 
forge  ulness brain protects from unnecessary knowledge se  ling in memory.

Pathological forge  ulness is a forgo  en thing that should not be forgo  en in a sense.
For example, forge  ulness with aging can be a sign of Alzheimer’s disease. On the 
other hand, every forge  ulness  is not the disesase(pathological) that some  mes 
makes people worry, scare, and panic.

In the beginning of Alzheimer’s disease, recent events are forgo  en. Subjects cannot 
create new memory. With the progress of the disease, disturbances also occur in 
memory related to the distant past.

How is the dis  nc  on made between the old age forge  ulness and the forge  ulness 
related to the demen  a.This is not always easy.  “Subjec  ve Memory Decline” is one of 
the current issues of recent years.This may be the preclinical symptom of Alzheimer’s 
disease. But there are other diseases that cause it.
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KÜLTÜREL BELLEĞİMİZİN USTA AKTARICISI: TURGUT ÖZAKMAN

Dr. Z. Sibel SİPAHİOĞLU
TED Üniversitesi

20.yüzyılın başlarında ‘kolek  f bellek’ kavramıyla ortaya çıkan kültürel bellek 
çalışmaları, dünya ölçeğinde yaygınlaşan kolek  f unutkanlık, kültürel yozlaşma ve 
kültürsüzleşme sürecine rağmen artarak devam etmektedir. Soruna yerel kültür 
açısından bakıldığında, kimlik duygusunun küreselleşme karşısında zayıfl aması, 
kültürel mirasın yeni kuşaklara aktarılarak kültürel belleğin canlı tutulmasını gerekli 
kılmaktadır. Bu aktarımın gerçekleş  rilmesinde, tarihsel bilinç oluşturulmasının önemli 
bir payı vardır. Yazınsal yara  lar bu işlevi yerine ge  rme konusunda etkin araçlardandır. 

Türk yazınının güçlü kalemlerinden biri olan Turgut Özakman, Türk kültürel belleğinin 
temel kodlarını yansıtan  yatro oyunları ve geniş kitlelere ulaşan tarihsel romanları 
aracılığıyla bu aktarımı başarıyla gerçekleş  rmiş  r. Özakman, Türk Tiyatrosu’nun 
ulusallaşması yönünde büyük emek harcamış, geleneksel  yatronun temel unsurlarını 
kullanarak çağdaş bir senteze ulaşmaya çalışmış  r. Yazarın yapıtlarına yansı   ğı tarihsel 
birikimi Bir Şehnaz Oyun, Fehim Paşa Konağı, Resimli Osmanlı Tarihi, Ben Mimar Sinan 
gibi  yatro oyunlarında ve tüm tarihsel romanlarında görülmektedir. Töre, Ak Masal 
Kara Masal, Delioğlan, Karagöz’ün Dönüşü, Ocak, Töre, Komşularımızgibi oyunlar 
da Anadolu kültürünün izlerini taşımaktadır. Yazarın  yatro oyunlarının tamamına 
yakını masallar, tekerlemeler, ninniler, türküler, atasözleri ve deyimler gibi ortak 
kültür unsurlarıyla örülüdür. 1970’li yıllarda yazdığıKeloğlan Aramızda, Keloğlan’la 
Cankız, Keloğlan İz Peşinde, Tuzsuz Deli Bekir gibi fi lm senaryoları halk kültürünün 
öne çık  ğıçalışmalarındandır. Onun tarihsel bilinci güçlendirmek amacıyla yazdığıŞu 
Çılgın Türkler, Diriliş, Cumhuriyet Türk Mucizesi I, II gibi romanları da kültürel unsurlar 
barındırmaktadır. Özellikle Milli Mücadele ve Cumhuriyet tarihimize ilişkin gerçeklerin, 
başta gençler olmak üzere vatandaşlara sunulmasıÖzakman’ın açıkça dile ge  rdiği bir 
hede  ir. Aydın sorumluluğunu ve vatana hizmet arzusunu taşıyan Turgut Özakman 
geniş kitleleri etkilemiş ve onların geçmişiyle bugünü arasında bir köprü kurmuştur.
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A MASTER TRANSMITTER OF CULTURAL MEMORY: TURGUT ÖZAKMAN

Dr. Z. Sibel SİPAHİOĞLU
TED University

The studies on cultural memory emerged with the concept of ‘collec  ve memory’ 
at the beginning of the 20th century and are on increase despite the global spread 
of collec  ve amnesia, cultural corrup  on and deculturiza  on processes. From the 
perspec  ve of local cultures, weakening of the sense of iden  ty due to globaliza  on 
necessitates the transfer of cultural heritage to new genera  ons to keep the cultural 
memory alive. To realize this transmission, the crea  on of historical consciousness has 
an important role. Literary works are eff ec  ve tools in fulfi lling this func  on. 

Turgut Özakman, a powerful author of Turkish literature, successfully completed this 
transfer through his plays refl ec  ng the basic codes of cultural memory and his best-
selling historical novels. Özakman spent great eff ort in the na  onaliza  on of Turkish 
Theater and tried to reach a contemporary synthesis by using the basic elements 
of the tradi  onal theater. His history knowledge is refl ected in his plays like; Bir 
Şehnaz Oyun, Fehim Paşa Konağı, Resimli Osmanlı Tarihi and Ben Mimar Sinan and 
his historical novels. His plays like;Töre, Ak Masal Kara Masal, Delioğlan, Karagöz’ün 
Dönüşü, Ocak, Töre, Komşularımız bear the traces of Anatolian culture. Most of his 
plays are woven with common cultural elements such as; fairy tales, nursery rhymes, 
lullabies, folk songs, proverbs and idioms. His fi lm scripts wri  en in 1970’s such as; 
Keloğlan Aramızda, Keloğlan’la Cankız, Keloğlan İz Peşinde, Tuzsuz Deli Bekir stand 
out as the refl ec  ons of folk culture. His novels Şu Çılgın Türkler, Diriliş, Cumhuriyet 
Türk Mucizesi I, II which were wri  enin order to strengthen historical consciousness, 
also include cultural elements. Introducing the facts about the Na  onal Struggle and 
Turkish Republic history to the public, especially the youth, is a clearly expressed goal 
of Özakman. With his intellectual responsibility and his desire to serve the country, 
Turgut Özakman infl uenced masses and built a bridge between their past and present.
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GEÇMİŞİ ANMAK, KENDİNİ YAŞATMAK: ALEVİ KÜLTÜREL BELLEĞİNDE ŞEHİTLİK

Doç.Dr. Mark Lewis SOILEAU
Hace  epe Üniversitesi

Alevilerin kendi geçmişlerini algılamalarında eziyet çekmişlik, zulüm görmüşlük vardır. 
Bu algılamanın somut, anla  labilir ve dolayısıyla anılabilir hale gelmesi için birtakım 
sembol, fi gür ve anla   kalıpları oluşmuştur. Bunların belki de en önemlisi şehit fi gürü 
ve onun şehitliğini tarif eden anla   kalıbıdır. Şehitlik, Alevilerin mitolojik tarihinin önde 
gelen bir mo  fi dir ve farklı devirlerde farklıanlamlarla meydana çıkar: İmam Hüseyin’in 
Kerbela’daki şehitliğinden başlayıp Hallac-ı Mansur ve Nesimi’nin Hakk uğruna 
idamlarıyla devam eder ve en çarpıcı ve özgün şeklini Pir Sultan Abdal’ın idamı ile alır. 
Şehitlik anla  larında bazı ortak mo  f ve ögeler belirir: zalim hükümdar fi gürü, ona 
direnen bir kahraman ve kahramanın öldürülmesi. Alevi kültürel tarihinde bu şehitlik 
olaylarını anmak için bazı vasıtalar ortaya çıkmış  r ve bunların en başlıcalarışiirler ve 
ritüellerdir. Bu şiir ve ritüellerin icrasıyla Alevilerin kültürel belleklerinde şehitlik teması 
devam eder, tarihsel acıları kahramanlığa dönüşür ve toplumsal kimlikleri pekişir. 
Böylece şehitlik kalıbı modern çağda yeni biçimlerde yeni anlamlarla peyda olabilir, 
örneğin 2 Temmuz katliamında ölen Aleviler için uygulanması.

Bu bildiride Alevilerin şiir ve ritüellerle tarihsel şehitlik olaylarını anma alışkanlıkları 
incelenecek ve ortaya çıkan anlamları Alevi toplumsal kimliğine bağlanacak  r. Aleviler 
şehitlerini anarken kendi kimliklerini anarlar, kültürlerini yeniden oluştururlar ve 
kendilerini yaşa  rlar.
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MARTYRDOM IN ALEVİ CULTURAL MEMORY

Doç.Dr. Mark Lewis SOILEAU
Hace  epe University

Alevis, in refl ec  ng on their specifi c communal history, see themselves as having 
suff ered persecu  on, and this percep  on is rendered concrete, narra  vizable and 
memorable through linking it with certain symbols, fi gures and narra  ve schemata. 
Perhaps the most important of these is the fi gure of the martyr embedded in a 
narra  ve describing his death. Martyrdom is a prominent theme running through Alevi 
mythological history, and it appears in various periods with various signifi cances: from 
the martyrdom of Imam Hüseyin at Kerbela, it con  nues through the Sufi  martyrdoms 
of Mansur and Nesimi, and reaches it fullest frui  on with the execu  on of Pir Sultan 
Abdal. Martyr narra  ves reveal common features, such as the fi gure of the persecu  ng 
ruler, the hero who resists against him, and the execu  on of the hero. Alevis have then 
developed means for commemora  ng these events, especially through poetry and 
ritual; in performing these commemora  ons, the theme of martyrdom is perpetuated 
in Alevi cultural memory, their pain is converted into heroism, and their sense of 
communal iden  ty is strengthened.  The schema of martyrdom can then fi nd its 
modern applica  on in new forms in reference to events like the Sivas massacre of 
1993. 

This paper will analyze the ways Alevis commemorate historical cases of martyrdom 
through poetry and ritual, and relate the emerging signifi cances to Alevis’ sense of 
communal iden  ty. As they commemorate their martyrs, they remember their own 
iden  ty, recons  tute their culture, and renew themselves.
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DİLDE YAŞAYAN KÜLTÜR: ESKİ GELENEǦİN ‘TASARRUF’ KAVRAMI ÖRNEĞİNDE 
KÜLTÜREL MİRAS OLARAK TÜRK VE LEH ATASÖZLERİNDE YANSIMASI

Yard.Doç.Dr. Kamila Barbara STANEK
Varşova Üniversitesi

Sözlü edebiya  n bir örneği olarak atasözleri, sadece bir dilin gelişimi değil aynı 
zamanda, belki de her şeyden önce, o dilin kullanıcıları ile alâkalı olan dil-dışı dünyadaki 
unsurlar hakkında değerli bir kaynak  r. Atasözleri aracılığıyla ile  len herhangi bir bilgi 
topluluğun kültürünü yansı  yor. Atasözleri, dünya ile ilgili bilginin hazinesi, belirli bir 
topluluğun sözlü yazıya geçmemiş hukukudur.

Atasözlerinin konuları, dünya görüşünün tamamını kapsayıp belirli bir kültürdeki her 
konuyla ilgili yasaklar, emirler, talimatlar, nasihatler, tavsiyeler ve uyarılar içermekle 
beraber doǧru ve yanlış tavırları ve davranma şekillerini göstermektedir. Halk felsefesi, 
kanunları ve doǧa gerçekleri, atasözleri şeklinde modern çağına ulaş  ktan sonra folklor, 
dil ve kültür akademisyenlerin çalışma alanı olmuştu. Atasözlerinde yer alan kültürel 
miras, toplumun kendi deǧer sistemine göre yaşayacağı sürece yaşayacak ayrıca onu 
inceleyecek bilim adamları araş  rmalarını sürdürecekler.

Bu makalenin amacı, Türk dili ve kültüründe tasarruf kavramı algısınıgöstermek  r. 
Onun algısı en açık biçimde bir tara  an serve  n boşa harcanmaması, azla ye  nme, 
öbür tara  an maddigeleceği düşünmesini açıklayan atasözlerinde yer almaktadır.

Türk kültürünün birçok tasarruf alanı vardır, mesela para tasarrufu, yeme içme 
tasarrufu, özellikle suyun israfsızca kullanılması, zaman tasarrufu, kâğıt tasarrufu vb. 
Bahsedilen yönlerin çoğu atasözlerinde de yansı  lıyor. Tasarruf kavramının aynı algısı 
olmasa da benzer şekilde Leh kültürü ve dilinde de meydana gelir. Ancak, Türk halk 
bilgisinin eş değerleri Polonya kültürel gerçekleri dikkate alınaarak ortaya konulabilir. 
Farklı medeniyet ile çevre içinde yaşayan, dünyasını tanımlayan, birbiriyle ilgisi olmayan 
komşu olmayan dillerden kaynaklanan atasözlerinde korunan ‘tutumluluk’ kavramının 
karşılaş  rılması, dünyayı algılaması ve tanımlamasında kültür belirleyicileri arasındaki 
benzerlikler ve farklılıklar hakkında değerli bir bilgi kaynağıdır.
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THE CULTURE LIVING IN A LANGUAGE: CONCEPT OF ‘FRUGALITY’ IN LANGUAGE 
AND CULTURE ON THE EXAMPLE OF TURKISH AND POLISH PROVERBS

Assist.Prof. Dr. Kamila Barbara STANEK
University of Warsaw

Proverbs as an example of oral literature are a valuable source not only for the development 
of language, but also, and even above all, for those elements of the non-linguis  c world 
that are relevant to the users of that language. Any informa  on communicated through 
proverbs refl ects the culture of the community. Proverbs are the treasury of knowledge 
about the world, the unwri  en law that a given community is subordinated to.The subject 
of the proverbs covers the whole of the worldview, and touches on every issue of relevance 
in a given culture, with par  cular a  en  on to bans, orders, instruc  ons and advice, as well 
some warnings on how to proceed and how not to act.

Folk philosophy, laws and truths occurring in the form of proverbs reached modern  mes 
and became the subject of studies for scholars of folklore, language and culture. The 
cultural heritage contained in the proverbs will survive as long as the community lives 
according to its ethos and  scien  sts who examine it con  nue their research.

The aim of this paper is to show the percep  on of the concept of saving in the Turkish 
language and culture.Apparently it is evident in the proverbs that on the one hand they 
refer to not was  ng of property and to the ability to maintaining balance and modera  on, 
and on the other to thri   and thinking about the future.

In Turkish culture it can be dis  nguished several saving planes i.e. saving money, saving 
(not was  ng) ea  ng and drinking, especially water, saving  me, paper ect. Most of the 
aforemen  oned aspects are refl ected in the proverbs.Similar, although not iden  cal 
percep  on of the concept of „saving” occurs in Polish culture and language. However, 
equivalents of Turkish folk wisdom can be found out taking into account Polish cultural 
reali  es.

The comparison of the concept of ‘frugality’ preserved in proverbs, that originated in two 
no related, no neighboring languages, describing the world of other civiliza  onal circles, is 
a valuable source of informa  on about the similari  es and diff erences in perceiving and 
describing the world as well as the cultural determinants.
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KÜLTÜREL BELLEK VE GÖRSEL SOSYOLOJİ: TÜRKİYE’DEN BATI AVRUPA’YA İŞÇİ GÖÇÜ

Doç.Dr. Birsen ŞAHİN KÜTÜK
Hace  epe Üniversitesi

Görsel sosyoloji toplumsal haya   araş  rmak için fotoğraf, fi lm ve videodan 
yararlanarak toplumu ve kültürü analiz etmede kullanılmaktadır. Görsel veri olarak da 
genellikle kültürel ürünleri yansıtan fotoğrafl ar, videolar ya da fi lmler kullanılmaktadır. 
Bu çalışmada Türkiye’den Ba   Avrupa’ya işçi göçüne ilişkin kültürel bellek görsel 
sosyoloji ile ele alınmaktadır. Bu bağlamda Türk sineması ve dizilerinde Türkiye’den 
Ba   Avrupa ülkelerine göç edenlerin nasıl yansı  ldığı görsel analiz ile incelenmiş  r. 
Elde edilen bulgular üç ana tema al  nda toplanmış  r. Bunlar (1) ailenin sunumu, 
(2) ekonominin sunumu ile (3) (dil ve kültür sunumu üzerinden) ötekileş  rmedir. Bu 
temaların içeriğinde Türkiye’den Ba   Avrupa ülkelerine göç edenlere ilişkin daha çok 
olumsuz bir temsil olduğu, bunun da olumsuz kültürel bellek oluşturduğu görülmüştür. 
Doğrudan bu göçmenlere ilişkin yapılan nicel ve nitel araş  rma sonuçları ise bunun 
tersini sergilemektedir. Bu araş  rma sonuçlarında göçmenlerin sürekli Türkiye’deki 
yakınlarına para gönderdikleri ve yardıma ih  yacı olanlara destek oldukları görülmüştür. 
İki kültür arasındaki göçmenler hem yeni yaşama uyum sağlamaya hem de değerlerini 
korumaya çalışmaktadırlar. Ayrıca göçmenler  hem gi   kleri ülkede hem de Türkiye’de 
çocuklarının rahat olması için her şeyi yapmaktadırlar. Peki bu iki farklı kültürel bellek 
temsilinden hangisi daha gerçekçidir? Aslında önemli olan bunlardan hangisinin 
durumu daha doğru temsil e   ği değil, hangisinin toplumun zihninde Türkiye’den Ba   
Avrupa’ya göç eden işçilere ilişkin bir kültürel bellek yaratmada daha etkili olduğudur. 
Bu bağlamda fi lm ve dizilerin daha etkin olduğu söylenebilir. Çünkü bunların topluma 
ulaşma şansıçok daha yüksekken, akademik çalışmaların topluma ulaş  rılma şansı son 
derece düşüktür. Sonuç olarak fi lmlerde ve dizilerdeki temsili bağlamında, Türkiye’den 
Ba   Avrupa’ya göç eden işçilere ilişkin toplumda bir yanlış kültürel bellek oluşumundan 
söz etmek mümkündür. 
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CULTURAL MEMORY AND VISUAL SOCIOLOGY: WORKER MIGRATION 
FROM TURKEY TO WESTERN EUROPE

Assoc.Prof. Dr. Birsen ŞAHİN KÜTÜK
Hace  epe University

Visual sociology is used to analyze society and culture by using photos, movies and 
videos to inves  gate social life. As visual data, photographs, videos or fi lms are o  en 
used that refl ect cultural products. In this study, the cultural memory of the Labor 
Migra  on from Turkey to Western Europe was examined with visual sociology. In this 
context, how immigrants who from Turkey to Western European countries are refl ected 
in Turkish cinema and series were examined with a visual analysis. The fi ndings were 
collected under three main themes. These are (1) the presenta  on of the family, (2) 
the presenta  on of the economy, and (3) “othering” (with language and culture). In the 
context of these themes, it was seen that there was a more nega  ve representa  on 
of the immigrants from Turkey to the Western European countries, which also created 
a nega  ve cultural memory. The quan  ta  ve and qualita  ve research results which 
are directly related to these immigrants show the opposite. In the results of the 
research, it is seen that immigrants always send money to their rela  ves in Turkey and 
support those who need help. Migrants between the two cultures are trying to adapt 
to new life and to preserve their values. In addi  on, immigrants are doing everything 
to make their children comfortable both in the host country and in Turkey. Which of 
these two diff erent cultural memory representa  ons is more realis  c? In fact, the 
important thing is not which of these represent the situa  on more accurately. It is 
more important to create a cultural memory of workers who migrate from Turkey to 
Western Europe in the minds of the society.In this context, it can be said that fi lms 
and series are more eff ec  ve. Because their chances of reaching the society are much 
higher, but the chances of academic work reaching the community are extremely low. 
As a result, it is possible to talk about the forma  on of a false cultural memory in the 
society related to the workers migra  ng from Turkey to Western Europe in the movies 
and in the representa  on of the series.
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ANADOLU SELÇUKLU VE BEYLİKLER DÖNEMİ MEDRESELERİNDE MESCİT ÖRNEKLERİ

Prof. Dr. Nermin ŞAMAN DOĞAN
Hace  epe Üniversitesi

Anadolu Selçuklu döneminde şehir içindeki en anıtsal yapıları medreseler 
oluşturmaktadır. Selçuklu şehirlerinde medreselerin çeşitliliği ve çokluğu yerleşimin 
gelişmişlik düzeyi ve kültürel ortamının zenginliğini göstermektedir. Medreseler 
bağımsız, birbirine bi  şik medrese- darüşşifa,  medrese- cami/mescit, medrese- türbe 
uygulamaları ile karşımıza çıkmaktadır.  

Selçuklu medreseleri çoğunlukla açık ya da kapalı avlulu plan şeması yansıtmaktadır. 
Medreselerdeki mekânsal dağılım incelendiğinde genellikle dikdörtgen, bazıörneklerde 
kare ya da kareye yakın dikdörtgen planlı açık ya da kapalı avluların çevresine dizilen 
sayıları bir- dört arasında değişen revak sıraları ve eyvanlar, öğrenci odaları, kışlık- 
yazlık dershane odaları ile imaret, kütüphane, mescit ve türbe gibi farklı işlevli birimler 
yer alır. Çoğunlukla medreselerde avlunun dikey ekseninde bulunan ana eyvan, ya da 
eyvanlardan birine bi  şik mekân veya yapının cephelerine dıştan bi  şik inşa edilen 
mescitler görülür.

Örnekler arasında Atabey Ertokuş, Antalya Karatay, Konya Sırçalı/Bedreddin Muslih,Çay 
Taş/Yusuf Bin Yakub, Kırşehir Caca Bey, Niğde Ak ve Karaman İbrahim Bey medreselerini 
sayabiliriz.
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MASJID EXAMPLES FROM THE MADRASSAS OF ANATOLIAN SELJUKID AND 
PRINCIPALITY PERIODS

Prof.Dr. Nermin ŞAMAN DOĞAN
Hace  epe University

Madrassas were the most monumental buildings within the ci  es during the Anatolian 
Seljukid period. The diversity and quan  ty of the madrassas in the Seljuk ci  es shows 
us the level of development and the richness of its cultural environment. It is possible 
for us to fi nd Madrassas in diff erent types such as; independent, adjoining with 
madrassas-darfaşşifas, madrasa- mosque / masjid, medrese-mausoleum types.

The Seljukid madrassas usualy refl ects the plan of open or closed courtyards. When we 
examine the spaces in these madrassas it can be seen that, there are diff erent types 
of spaces-func  onal units such as, por  co lines and iwansvarying from one to four, 
rooms for students, classrooms for summer and winter  mes, imarets, library, masjid 
and tombs around the rectangular or square shaped cortyards in open or enclosed 
types. 

Usually it is possible to fi nd masjids at these madrassas built adjoining to the iwans 
on the ver  cal axis of the courtyards or adjoining to another iwan or adjasent to the 
facades of the structure. 

We can men  on about Atabey Ertokuş, Antalya Karatay, Konya Sırçalı/Bedreddin 
Muslih, ÇayTaş/Yusuf bin Yakub, Kırşehir Caca Bey,Niğde Ak ve Karaman İbrahim Bey 
madrassas among the examples.
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1940’LI YILLARIN ANKARA’SINDA POSTA CADDESİ, 
BİR APARTMAN VE TERCÜME BÜROSU

Av.Turan TANYER
Yazar

Ankara’nın başkent olmasından sonra Ulus ve civarındaki yapılaşmanın ilk ürünlerinden 
biri Posta ve Telgraf binasıydı. Yapının bir girişi de yandaki sokağa açılırdı. Bankalar 
Caddesi’nden [Atatürk Bulvarı] girilen sokağın sağ köşesinde postane, sol köşesinde 
Lozan Palas yer almış  . Dar sokak, biraz ileride Kızılbey Caddesi ile birleşiyor, sonrasında 
cadde Uzun Çarşı Sokağı ile buluşuyor, böylece yol ha    Balıkpazarı Caddesi’nde 
[Anafartalar Caddesi] noktalanıyordu. Yolun adı, daha sonra “Posta Caddesi” oldu.

1940’lı yıllarda caddede inşaat büroları, emlak komisyoncuları, nakliyat şirketleri, inşaat 
malzemesi sa  cıları, otomobil, kamyon, traktör acenteleri yer edinmişlerdi. Devlet 
Hava Yolları Genel Müdürlüğü, Ankara Ticaret ve Sanayi Odası buradaydı, Baytarlar 
Cemiye   binası da. Başkent Oteli, Devrim İlkokulu, Belediye Sebze Hali, 16. yüzyıldan 
kalan Sulu Han’la Cadde sona ererdi.  

1940 yılında Posta Caddesi’nin Sanatlar Sokak ile kesiş  ği noktada bir apartman 
bulunuyordu. Yüzbaşıoğlu Apartmanı yeni yapılmış  . Üç katlıydı. Apartman’a Maarif 
Vekâle  ’nin bazı daireleri taşınmış  . Zemin kata Neşriyat Müdürlüğü, üst kata Talim ve 
Terbiye Dairesi yerleşmiş  . Orta kata gelince, orası da Tercüme Bürosu’na ayrılmış  . 
Burası, beyaz kapaklı klâsiklerin, Tercüme dergisinin yayıma hazırlandığı, Hasan Âli 
Yücel’li bir “çağ”ın karargâhı oldu. Tercüme Bürosu, dünyaya açılan bir pencereydi. 
Nurullah Ataç, Saff et Pala, Sabaha   n Eyüboğlu, Sabaha   n Ali, Bedre   n Tuncel, 
Nusret Hızır, Yaşar Nabi Nayır, Vedat Günyol, Erol Güney, Melih Cevdet Anday, Orhan 
Veli ve daha başkaları gelip çalışırlardı. Aralarındaki konuşmalar, çıkan tar  şmalar küçük 
odalara sığmazdı. Başka mekânlarda da sürerdi. Gecenin ilerleyen saatleri, Cadde’nin 
Yeni Hayat, Şükran, Şen Ankara lokantalarında geçerdi.  Şairler, yazarlar, ressamlar, 
gazeteciler buralarda buluşurlardı. Yeni şiirler okunur, dergiler hazırlanır, tar  şmalar, 
kavgalar yaşanırdı. Peyami Safa bir yazısında, “Asıl edebiyat tarihini yapan, fakat onun 
içinde yer almayan toplan  lar ve zapta geçmemiş konuşmalar…” diyerek, bu buluşma 
noktalarının önemini vurgular.  

Ne var ki, akan zaman bir yanıyla acımasızdır. Mekânlar, insanlar, haya  an çekilir, 
giderek, bir süre sonra unutulur, toplumsal bellekten silinirler. Posta Caddesi’nde de 
zamanın ilerleyişi farklı olmadı. O lokantaların yerini, halıcı dükkânları, yedek parçacılar, 
banka şubeleri aldı. Tercüme Bürosu geçmişe karış  . Cadde’nin adı da değiş  .  
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POSTA STREET IN ANKARA IN THE 1940’S, 
AN APARTMENT AND A TRANSLATION OFFICE

Turan TANYER
Writer

A  er Ankara became the capital, one of the fi rst products of the se  lement in Ulus 
and its neighborhood was the Mail and Telegram building. One of the entrances to the 
building opened to an adjoining street. There was a post offi  ce on the right corner of 
the street entered from Bankalar Street [Atatürk Boulevard], and Lozan Palas on the 
le   corner. The narrow street merged with Kizilbey Street a li  le further ahead, then 
met with Uzun Çarşı Street. The road stopped at Balıkpazarı Street [Anafartalar Street]. 
The name of the road later became “Posta Street”.

In the 1940s construc  on agencies, real estate agencies, transporta  on companies, 
construc  on material dealers, automobile, truck and tractor agencies established 
their place on the street. General Directorate of State Airports, Ankara Chamber of 
Commerce and Industry, and the Veterinary Society buildings were located here. 
The street ended with the Başkent Hotel, Devrim Elementary School, Municipality 
Vegetable Market, and the Suluhan Inn from the 16th century.  

In 1940, there was an apartment standing at the crossroad between Posta Street and 
Sanatlar Street. The Yüzbaşıoğlu Apartment was newly built. It had three fl oors. Some 
people from the Board of Educa  on fl ats moved to this apartment. The Publishing 
Directorate moved to the ground fl oor and the Department of Educa  on moved to the 
top fl oor. As for the fl oor in the middle, it was reserved for the Transla  on Offi  ce. This 
was the headquarters of an “era” with Hasan Âli Yücel, where the Transla  on Journal 
of the white-covered classics was prepared for publica  on. The Transla  on Offi  ce was 
a window to the world. Nurullah Atac, Saff et Pala, Sabaha   n Eyuboglu, Sabaha   n 
Ali, Bedre   n Tuncel, Nusret Hızır, Yasar Nabi Nayir, Vedat Günyol, Erol Güney, Melih 
Cevdet Anday, Orhan Veli and others came and worked here. The conversa  ons 
between them and the debates that would arise, could not fi t in the small rooms. So, 
they con  nued in other places. Later in the evenings,  me passed in the Yeni Hayat, 
Şükran, Şen Ankara restaurants.  Poets, writers, painters and journalists would meet 
here. New poems would be read, journals would be prepared, and discussions and 
quarrels would arise. In one of his works, Peyami Safa emphasized the signifi cance of 
these mee  ng points by saying, “Mee  ngs that made the history of literature but were 
not included in it and were not recorded...”.  

However,  me slipping by is cruel in a way. The places and the people fade from the 
scene and are gradually forgo  en, removed from the memory of the society. The 
progress of  me at Posta Street was not diff erent. Carpet stores, spare part dealers 
and branch banks replaced those restaurants. The Transla  on Offi  ce now belongs to 
the past. The name of the street is also changed.  
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ANKARA’DAN ANADOLU’YA YAYILAN BİR AYDINLANMA ÖRGÜTLENMESİ: 
EDEBİYATÇILAR DERNEĞİ

Zerrin TAŞPINAR
Türkiye Yazarlar Sendikası

1974 yılında, Aziz Nesin’in çabalarıyla kurulan Türkiye Yazarlar Sendikası, toplumsal açıdan pek 
çok uyarıcı/ eği  ci çalışmalarında,  etkili bir yazar örgütü olarak, edebiyat tarihimizde saygın bir 
yerde oldu her zaman. Ancak yayınevlerinin, dergilerin, gazetelerin hemen hepsinin İstanbul’dan 
yöne  ldiği bir yapılanmada, TYS de, üyelerinin çoğunluğunun bu ken  e yaşaması nedeniyle, bir 
İstanbul yazarlar örgütü kimliğinden sıyrılamadı. Oysa Ankara’da yoğun olmak üzere, pek çok 
ken  e yaşayan edebiyatçılar vardı ve çoğunun yüreğinde, yazmak ve toplumla yüzyüze gelme 
isteği yarışıyordu. 

Bunu bilen, paylaşan on dört edebiyatçı, 2 Mart 1992’de Edebiyatçılar Derneği adını verdikleri bir 
örgüt kurdular. Öylesine coşkuyla, hevesle karşılandı ki bu dernek, kısa sürede 22 ilde örgütlendi. 
Merkezi Ankara’ydı ve her il, kendi yöne  m kurulunu kendi seçerek çalışıyordu. Genel Merkez, 
illerin yapacağı etkinliklere; bazen konuşmacı bularak, hemen her zaman maddi katkı vererek, 
sunulan bildirilerin kitaplaşmasını sağlayarak destek oluyordu. Olağan Genel Kurullar Ankara’ 
da, il temsilcilerinin ka  lımıyla gerçekleşirdi. Üye sayısı hızla artan Edebiyatçılar Derneği, üyeler 
arasında ile  şimi sağlamak üzere, ikinci yılında bir yayın organı kurdu. ‘Haberler’ başlığıyla 
yayınlanan bülten, tüm üyelere ücretsiz gönderiliyordu. 

1993’de üye olduğum derneğin yöne  m kurulunda, Genel Sekreter Yardımcılığı ve Genel 
Sekreterlik, Haberler’ in yayın sorumlusu görevlerini üstlendim ben de, büyük bir zevkle ve 
arkadaşlarımın iteklemesiyle…

Edebiyatçılar Derneği,“Lise Türk Dil ve Edebiyat Müfredat Programının Edebiyat BölümüÜzerine 
Rapor” hazırlayıp sunmaktan, kamuya açık ‘Edebiyat Akşamları’  başlığı al  nda konuşma, 
tar  şma programları gerçekleş  rmeye kadar, sayısız etkinliğe imza a   . Nâzım Hikmet, Yaşar 
Kemal, Aziz Nesin, Cahit Külebi gibi topluma mal olmuş edebiyatçılarımızı, tüm yönleri ve çeşitli 
dallarda üre  mleriyle tanı   ğı, çoğu kez iki gün süren, birkaç oturumdan oluşan programlar 
hazırladı. Onur üyeliğinin yanısıra, yıllarını toplumun aydınlanmasına adamış yazar ve şairlere 
Onur Ödülü vererek bir vefa alışkanlığı yaratmak istedi.

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiya  , Habitat II (Sanatçı Tanıklığı-Kent-Yaşam-Kültür) 
sempozyumlarını gerçekleş  rdi ve gelecek kuşaklar için başvuru kitapları hazırladı.‘Gündem: 
Türkiye’ başlığıyla, ülkedeki olumsuz gidiş konusunda uyarılar yap  . Anma günleriyle, sahnelenen 
müzikli, danslıçalışmalarla yığınlarla buluştu. 

Edebiyatçılar Derneği,  bir dönem ha  ada üç güne yaydığı etkinlikleriyle, örgütlendiği illere 
yap  ğı katkılarla, Ankara’dan ülkeye yayılan bir aydınlanma örgütlenmesiydi… Dinleyicilerimizin 
bile özlemle andığı bir bilgilenme, düşünce üretme alanıydı ve kuruluş amacına hiç ihanet 
etmedi.
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AN ENLIGHTENING UNIONIZATION PERVADING FROM ANKARA TO 
ANATOLIA:LITTERATEURS ASSOCIATION

Zerrin TAŞPINAR
Writers Syndicate of Turkey

Writers Syndicate of Turkey, established in 1974 with the great struggle of Aziz Nesin, take a decent 
place in Turkish history with its many s  mulatory/educatory prac  ces as an eff ec  ve writers 
organiza  on. Yet with a structure in which almost all publishing houses, journals and newspapers 
were run from İstanbul, Writers Syndicate of Turkey could not escape from the characteriza  on of  
being a writes organiza  on of İstanbul because most of its members lived in this city. Yet there were 
many li  erateurs in other ci  es, most of them were in Ankara; they felt in their heart the desire to 
write and face with the society.
Fourteen li  erateurs knowing and sharing this desire and condi  ons syndicated with the name of 
Li  erateurs Associa  on in 2 March 1992. This associa  on was welcomed with so great enthusiasm 
and spirit that it syndicated in 22 ci  es in a very short  me. Its headquarters was in Ankara and was 
run in each city with an administra  ve body elected by that city. The headquarters was suppor  ng the 
ac  vi  es in ci  es by fi nding speechmakers, almost any  me providing fi nancial support and ensuring 
the statements submi  ed to be collected in a book. Regular sessions of General Assembly were held 
in Ankara with the par  cipa  on of city representa  ves.
Li  erateurs Associa  on, its number of members increased with a great pace, set up a media press in 
order to provide communica  on between members, in its second year. This bulle  n with the heading 
“Haberler (News)” used to be sent to all members without any charges.
Also I took offi  ces as assistant secretary general, secretary general and press execu  ve of Haberler in 
the administra  ve body, with a great support from my friends and great enthusiasm…
Li  erateurs Associa  on conducted a series of ac  vi  es from preparing submi   ng “Lise Türk Dil ve 
Edebiyat Müfredat Programının Edebiyat BölümüÜzerine Rapor (A Report On High School Turkish 
Language and Literature Curriculum Literature Department)” and cas  ng speaking and discussions 
programs under the name of “Edebiyat Akşamları (Literature Nights)”, for public. It mostly prepared 
two-day long programs comprising many sessions introducing Turkish public characters of li  erateurs 
such as Nâzım Hikmet, Yaşar Kemal, Aziz Nesin, Cahit Külebi with their allaspectsandworks in 
mul  pleareas.It tried to introduce a habit of fi delity by gran  ng writers and poets, devo  ng their 
years to public enlightenment, with “Honorary Award” as well as “Honorary Member” status.
It organized symposiums of Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiya   (Republican Period Turkish Literature) 
and Habitat II “Sanatçı Tanıklığı-Kent-Yaşam-Kültür (Ar  st Tes  mony-Urban-Life-Culture)”. It prepared 
reference books for future genera  ons and preached about the ongoing adverse events  in Turkey with 
the  tle “Gündem: Türkiye (Agenda: Turkey)”. It gathered thousands of people with remembrance 
days, musical and dance ac  vi  es.
Li  erateurs Associa  on was an enlightening organiza  on pervading from Ankara to the whole country 
with three-  mes-in-a-week ac  vi  es and contribu  ons it made in ci  es it was syndicated… It was an 
informa  onal, idea genera  onal organiza  on and never betrayed its purpose of organiza  on.
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TİMURLU SARAYI’NDAN OSMANLI SANATINA:
KÜLTÜREL BELLEĞİN RESİMLİ ELYAZMASI ÜRETİMİNE YANSIMALARI

Yard.Doç.Dr. Gülsen TEZCAN KAYA
Sakarya Üniversitesi

Dönemin Timurlu kaynaklarına bakıldığında daha çok Timur’un sefer ve zaferlerinin 
anla  ldığı, dolayısı ile de daha çok savaşan bir toplum ve hükümdar anlayışının 
vurgulandığı görülmektedir. Ancak Timurlu tah  na geçen hükümdarlar ve hanedan 
üyeleri yaşadıkları dönem boyunca, bulundukları kentlerin imar faaliyetlerine 
önem vererek, şair, sanatçı ve bilim adamlarını himaye ederek kültür poli  kalarını 
sürdürmüşlerdir. Böylece bu bölgede sanatçıların himayesi, Türk-Moğol devletlerinde 
askerî sınıf için yeni bir medeniye   benimseme süreci olmuş,  15. yüzyılda Semerkant, 
Herat, Tebriz, İstanbul ve Delhi’de sanatçı bir ülkeden diğerine gi   ğinde ortak bir 
‘yüksek saray kültürü’ anlayışı olduğundan aynı himaye ve coşkuyla karşılanmış  r. 
Timur’un oğlu Şahruh döneminde Herat, Şiraz, Meşhed, Semerkant ve Buhara imâr, 
bilim ve sanat faaliyetlerinde birbirleriyle yarışmışlardır. Alike Kükeltaş, Firuzşah gibi 
emirler, Gevherşad gibi hanımlar ve Baysungur, Uluğ Bey, İbrahim, İskender gibi mirzalar 
bulunduklarıŞiraz, Yezd ve İsfahan gibi kentleri kültürel ve sanatsal açıdan besleyen 
hamiler olarak karşımıza çıkarlar. Her bir sultan ve mirzanın bulunduğu bölgede kitap 
sanatları için atölyeler kurulmuş ve dönemin en ünlü eserlerinin resimli nüshaları bu 
kütüphanelerde çoğal  lmış  r.
Bu dönemde Semerkand, Herat, Şiraz gibi şehir merkezlerinde Çağatay mirza ve 
beyleri, kendi dilleri ile eserler yazılmasını isteyerek Türk şairleri desteklemişlerdir. 
Sarayda Çağatayca konuşulup, şiirler de bu dilde kaleme alınmış  r. Son Timurlu 
Sultanı,  aynı zamanda şair ve hat sanatçısı olan Hüseyin Baykara da,  pkı kendinden 
önceki Timurlu hükümdarları gibi şair, nakkaş ve tarihçileri himaye etmiş  r. Bu konuda 
hükümdar kadar saygınlığı olan diğer önemli kişi AlîŞîr Nevâyî’dir.  Nevayi’nin devlet 
işlerinde etkili olmasının yanı sıra dönemin kültür ve sanat hareketlerine de öncülük 
e   ği bilinmektedir. Dönemin yazılı kaynaklarında Herat’taki saray ve köşklerde 
yapılan meclislerle ilgili bir çok hikâye anla  lır. Dönemin ünlü nakkaşı Behzad ve onun 
atölyesindeki Kasım Ali, Molla Yusuf, Derviş Muhammed nakkaş, Şah Muzaff er gibi 
sanatçılar tara  ndan hazırlanan resimli elyazmaları, Türk dünyasında taklit edilerek 
yüzyıllar boyunca üre  lmeye devam edilmiş  r.   
14. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar olan süre içinde Ortadoğu, Anadolu ve İran’ı dönem 
dönem hakimiye   al  na alan Timurlular, yayıldıkları coğra   bölgelerde kendi kültürlerini 
yaymaları bakımından da oldukça başarılı olmuşlardır. Özellikle Şahruh ve halefl erinin 
sanatçıları toplayarak kurmuş oldukları kütüphanelerde hazırlanan elyazmaları, 
dönemlerinin beğeni ve zevklerini yansıtarak İslam resim sana  nda izlenecek bir model 
oluşturmuşlardır. Timurlu kültür ve sana  ,  çağdaşı olan diğer kültürler üzerinde derin 
izler bırakmış  r. Bu etkilerin yakından izlendiği kültürlerin başında ise Osmanlı sana   
gelmektedir.  Osmanlı sultanlarına hediye ya da savaş ganime   olarak gelen bu eserler, 
saray nakkaşhânesindeki üre  min değişmesine ve klasik Osmanlı minyatür üslubunun 
temellerinin a  lmasına yardımcı olacak  r.
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FROM TIMURID COURT ATELIER TO OTTOMAN ART: THE REFLECTIONS OF 
CULTURAL MEMORY TO ILLUSTRATED MANUSCRIPT PRODUCTION

Assist.Prof. Dr. Gülsen TEZCAN KAYA
Sakarya Üniversitesi

The campaigns and victories of Timur are men  oned more in that period’s sources 
thereby pu   ng more emphasis on a warrior society and ruler. However, Timurid 
rulers and dynasty members gave importance to the reconstruc  on of the ci  es, 
and maintained their culture policies by protec  ng poets, ar  sts and scien  sts. 
Therefore, the maintenance of these ar  sts became an adop  on process of a new 
civiliza  on for the military class in Turkish-Mongol states, and, in the 15th century, 
when an ar  st in Samarkand, Herat, Tabriz, Istanbul and Delhi went to another city, 
they were welcomed with the same protec  on and enthusiasm thanks to a common 
‘high court culture’ understanding. In the period of Şahruh, Timur’s son, Herat, 
Şiraz, Meshed, Samarkand and Bukhara almost raced with each other in terms of 
reconstruc  on, science and art. We can encounter emirs like Alike Kukeltas, Firuzsah; 
wives like Gevhersad; and mirzas like Ulug Bey, Ibrahim, Iskender as patrons feeding 
the ci  es Şiraz, Yezd, and Isfahan ar  s  cally and culturally. In the regions where 
mirzas live, ateliers were established for book arts, and the illustrated copies of the 
best-known works of the  me were reproduced in these libraries.
In this period, mirzas and beys in the city centres such as Samarkand, Herat, Şiraz 
supported Turkish poets by asking them to produce works in their own languages. 
Chagatai was spoken in the court and the poems were wri  en in the same language. 
Like the former Timurid rulers, the last Timurid Sultan Hüseyin Baykara, a poet and 
a calligraphist, protected poets, painters and historians. Ali-Shir Nava’i is another 
person to have ruler-like pres  ge in this respect. In addi  on to being an eff ec  ve 
fi gure in state aff airs, Nava’i is known to pioneer the cultural and ar  s  c movements 
of the  me. A number of stories about the social mee  ngs in courts and pavilions in 
Herat are told in the wri  en sources of the period. Illustrated manuscripts prepared 
by the well-known painter of the  me, Behzad, and the ar  sts in his workshop like 
Kasım Ali, Molla Yusuf, Dervish Mohammed the painter and Shah Muzaff er were to 
be imitated for hundreds of years in Turkish world.
In the period between the 14th and 16th century, the Timurids, ruling the Middle East, 
Anatolia and Persia at  mes, were quite successful at spreading their cultures in the 
places they lived. The manuscripts prepared especially in the libraries founded by 
Shahruh and his successors by pu   ng together the ar  sts set a model to be adopted 
in Islamic art by refl ec  ng the likes and delights of their  me. Timurid culture and 
art le   deep traces on their contemporary cultures. These traces can be best seen 
in the O  oman Art. These works coming to O  oman Sultans as gi  s or spoils of war 
were to alter the produc  on in the court atelier and help establish a base for classical 
O  oman miniature style.
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KAYSERİ ERKEK SANAT ENSTİTÜSÜ VE YAPI ENSTİTÜSÜ

Dr. Çiler Buket TOSUN
Hace  epe Üniversitesi

Çalışmanın ana konusu, başken  eki öncüllerinin taşrada bir uygulaması olarak 
karşımıza çıkan Kayseri Erkek Sanat Ens  tüsü ve orta yapı okulu olarak kurulan Yapı 
Ens  tüsüdür. 1942’de eği  me geçici olarak kullanılan bir yapıda başlayan Kayseri 
Erkek Sanat Ens  tüsü’nün bugünkü yerleşke yapılarının mimarı, dönemin etkin 
mimarlarından Milli Eği  m Bakanlığı’nda da danışmanlık yapmakta olan Alman 
mimar Paul Bonatz’dır. Kayseri Kent Planlaması projesini yürüten Kemal Ahmet Aru 
da bu projenin uygulamasına ka  ldığını belirtmiş  r. Erkek Sanat Ens  tüsü 1945 yılında 
tamamlanan yeni yapısına taşınınca, boşalan aynı yapıda Orta Yapı Okulu açılır. Üç yıl 
sonra Yapı Ens  tüsüne dönüşen okul, Erkek Sanat Ens  tüsü’nün yanındaki arsada, 
çoğu Macar ve Avusturyalı olan öğretmenleriyle birlikte okulun öğrencilerinin inşa 
e   ği yapılarına 1952 yılında taşınır. Bu çalışmada, okulların arşivinde bulunan eski 
fotoğrafl arın, belgelerin ve eski öğretmenleri ile yapılan sözlü tarih çalışmalarının 
ışığında, okulların kültürel belleğimizdeki yeri, mimari özellikleri yanı sıra eği  m 
yaklaşımı ve birbirleriyle ilişkisi ile birlikte değerlendirilmeye çalışılmış  r.
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THE ART INSTITUTE FOR BOYS AND THE CONSTRUCTION INSTITUTE IN KAYSERİ

Dr. Çiler Buket TOSUN
Hace  epe University

The Art Ins  tute for Boys and the Construc  on Ins  tute in Kayseri are the main subject 
of this study as the provincial applica  ons of the ini  al ones in the capital Ankara. 
Having started providing educa  on in 1942 at a temporary loca  on, The Art Ins  tute 
for Boys moved to its current loca  on in 1945. The Project was completed by the 
German architect Paul Bonatz who was also a consultant in the Ministry of Na  onal 
Educa  on. Kemal Ahmet Aru whor an the city planning project of Kayseri was self 
proclaimed par  cipant in the  applica  on of the project. The Construc  on Ins  tute 
began providing educa  on at the same temporary venue in 1945 as a construc  on 
middle school for 3 years and then moved to the building lot next to the Art Ins  tute 
for Boys in 1951. The Construc  on Ins  tute buildings were constructed by its own 
students together with their teachers most of whom were Hungarian and Austrian. 
The old photographs and documents in the archives of both schools and the oral 
history interviews with their former teachers are used in this study to evaluate the 
schools’ architectural quali  es as well as the schools’ educa  onal approach and their 
interrela  on with each other as our cultural memory.
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ANKARA’DA SON YILLARDA KAYBOLAN TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLER

Prof.Dr. Mehmet TUNÇER
Çankaya Üniversitesi

Bu bildiride amaç, Ankara’nın tarih içinde ve özellikle son dönemde kaybe   ği doğal, 
tarihsel ve kültürel mirasıözetlemek, yasal, çevresel, kentsel ve sosyal poli  kalar 
önermek  r.

Özellikle son dönemde kamu (belediye ve merkezi yöne  m) eliyle yapılan yıkımlar 
ele alınacak  r. Bunlar arasında; Marmara Köşkü, Çubuk Baraj Gazinosu, Su Süzgeci, 
E  bank, İller Bankasıüzerinde durulacak  r.

Ayrıca Hacıbayram çevresinde inşa edilen Eski Ankara Evi benzeri “yeni-tarihi eserler”, 
avm benzeri yapılar, çok katlı otoparklar, yeral   camii (kadınlar mahfi li), cami ve 
Augustus Mabedi çevre düzenlemesi, yıkımlar, an  k sur duvarının yıkılması, höyüğün 
tahrip edilmesi vb. konular değerlendirilecek  r.

Bu bağlamda, erken Cumhuriyet dönemi mimari ve doğal mirasın yok edilişi ile kültürel 
bellek kaybı konusuna vurgu yapılacak, nedenleri sorgulanacak  r. Koruma Kurulu 
kararları ile bu yıkımların gerçekleş  rilmesi de ayrıüzerinde durulacak önemli bir 
konudur.
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DEMOLITION AND DESTRUCTION OF HISTORICAL
AND CULTURAL VALUES IN ANKARA DURING RECENT YEARS

Prof.Dr. Mehmet TUNÇER
Çankaya University

In par  cular, recent demolishing and destruc  ons made by the public (municipality 
and central government) will be discussed. These are include; Marmara Pavilion 
(Ataturks’ Farm), Çubuk Dam Casino (Restourant), Water Filtra  on, E  bank Building, 
Iller Bank building and some others which has a value of cultural heritage. 

Also; new buildings constructed similar to tradi  onal Ankara houses in the vicinity 
of Hacıbayram, buildings like shopping malls, mul  -storey car parks, underground 
mosques (women’s shelters), evalua  on of the Mosque and Augustus Temple 
arrangements, destruc  on, demoli  on of the part of ancient city walls, destruc  on of 
the mosques architecture are main topics will be evaluated.

In this context, the emphasis will be placed on the disappearance of architectural and 
natural heritage in the early Republican Period and the loss of cultural memory and 
the reasons of this losses will be ques  oned. The decisions of the Board of Protec  on 
and the realiza  on of these demoli  ons are also an important issue to be emphasized 
separately.
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II. ABDÜLHAMİT DEVRİNDE GELENEĞİN İNŞASI: İKDAM ÖRNEĞİ

Dr. Koray ÜSTÜN
Hace  epe Üniversitesi

Osmanlışiir geleneğinde idari gelişmeleri kutlamak amacıyla kaleme alınan cülusiyye, 
kudûmiyye, isikbâliyye, fethiyye, sulhiyye olarak adlandırılan kasidelerin ayrı bir yeri 
vardır. Padişahın a   ğı her adım, tebriklerle dizelere aktarılmış; dualarla padişahın 
ve devle  n bekası temenni edilmiş  r. Bu gelenek, XVIII. yüzyılda görülen şair-ik  dar 
ilişkisinin dönüşümüyle birlikte gi   kçe zayıfl amış; şairler, şiirlerini kendi istekleri 
doğrultusunda yazdıklarını ifade etmişler ve böylelikle şiirin içeriğinde kırılmalar ve 
yenilik arayışları ortaya çıkmış  r. Bu arayış ve sorgulama, Tanzimat yıllarına gelindiğinde 
yeni bir edebiya  n kapısını aralamış; geleneği reddeden bir anlayışla yüzü ba  ya dönük 
şairlerin elinde içerikle birlikte form değişiklikleri de görülmeye başlanmış  r.

Türk şiiri, klasik çerçevesinden sıyrılarak modern bir dizgide ilerlerken XIX. yüzyılın 
ikinci yarısından sonra gerçekleşen siyasal ve toplumsal dönüşümler, şiir üre  mine de 
yansımış  r. Özellikle II. Abdülhamid’in hükümdarlığı sırasında, Tanzimat gazetelerinde 
görülmeyen kutlama ve tebrik şiirleri dönemin gazetelerinde yayımlanmaya başlamış  r.

Bu bildirinin amacı, II. Abdülhamid dönemi gazetelerinde yayımlanan şiirleri, 
Hobsbawm’ın “hızlı toplumsal değişim sonucunda toplumda eski geleneklerin 
içine oturduğu sosyal örüntünün zayıfl aması veya yok edilmesi durumunda tarihsel 
malzemenin tümüyle yeni dürtülere cevap verecek şekilde dönüştürülmesi” şeklinde 
tanımladığı ve kuramsallaş  rdığı “geleneğin icadı” kavramıışığında incelemek  r. Bu 
amaç doğrultusunda İkdam gazetesinde yayımlanan sâl-ı cedid, veladet-i hümayun ve 
cülus-ı hümayun şiirlerinden oluşturulacak bir örneklem üzerinden şiirlerde yer alan 
ideolojik imgeler ve siyasal göndermeler tespit edilecek ve bu tespitlerin neye hizmet 
e   ği sorgulanacak  r. 
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THE INVENTION OF TRADITION ON IInd ABDULHAMIT PERIOD: SAMPLE OF IKDAM

Dr. Koray ÜSTÜN
Hace  epe Üniversitesi

In order to celebrate the administra  ve developments in the O  oman poetry tradi  on, 
“kasideler” which is called “cülusiyye, kudûmiyye, ikikliyye, fethiyye, sulhiyye” has a 
important place. Every step taken by the Sultan was transferred to the dynas  es with 
congratula  ons. to the kingdom and the state. This tradi  on, XVIII. Century poet-power 
rela  ons are seen increasingly weakened along with the conversion. Poets expressed 
their poetry in the direc  on of their own desires, thus breaking the poetry and seeking 
for innova  on. This search and ques  oning has opened the gate of a Modern literature 
when it came to the Tanzimat years; With the understanding of rejec  ng the tradi  on, 
the form changes in the hands of the poets face to the west have begun to be seen.
While Turkish poetry has escaped from the classical framework and progressed in 
a modern system, The poli  cal and social transforma  ons that took place a  er the 
second half of the century also refl ected in the produc  on of poetry. Especially II. 
During the reign of Abdulhamid, celebra  ons and congratulatory poems not seen in 
the Tanzimat newspapers began to be published in the periodicals.

The purpose of this declara  on is to refl ect the poem published in the Abdulhamid 
II periodicals in the context of Hobsbawm’s “inven  ve tradi  on”, which he described 
and theorized as “the transforma  on of historical material into an en  rely new one 
in response to the weakening or destruc  on of the social pa  ern in the society as a 
result of rapid social change” it is to examine. For this purpose, ideological and poli  cal 
sen  ments in poetry will be determined through a sample composed of sâl-ı cedid, 
velâdet-i hümayûn and cülûs-ı hümayûn poems published in İkdam newspaper and it 
will be ques  oned what these determina  ons serve.
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PAGAN MEKÂNLARININ GEÇ ANTİK ÇAĞDA KULLANIM VE
KORUNMASI ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Yard.Doç.Dr. Şener YILDIRIM
Mersin Üniversitesi

Kültürel bellek toplulukları bir arada tutan temel bağlayıcı unsurdur. Ortak bir geçmiş, 
gelenek, etnisite, aidiyet hissi ve çoğal  labilecek başka bileşenlerle birlikte belleğin 
oluşumu ve topluluğun bir arada yaşamı var olabilir. Aidiyet hissi topluluğun ortak 
değerlerinden birine, birkaçına ya da tümüne dair olabilse de burada daha çok 
kastedilen mekansal/kentsel aidiye   r. Ortak yaşamın gerçekleş  ği kent sınırları, ortak 
yaşamın ge  rdiği/gerek  rdiği inanç, ritüel, eğlence,  caret vb. diğer bileşenlere ait 
kentsel mekanları da barındırır. Kültürel belleğin bir sonucu ve aktarımı için de bir 
aracı olan bu türden kentsel mekanların kurgulanması ve yaşa  lması her ne kadar 
ortak belleğin bir sonucu olsa da, fi ziki olarak varlıkları bir güç ve ik  dar göstergesi 
olarak, yapımları güce sahip olanlar tara  ndan desteklenir. Geç An  k Çağda gücün el 
değiş  rmesi, Roma İmparatorluk Döneminde ken  n soyluları tara  ndan oluşturulan 
bouleler ve pagan yöne  cilerden, daha çok piskoposlara ve daha az olmak üzere, 
Hıris  yan ve “hayırsever” kent soylularına geçmek sure  yle olmuştur. Kültürel 
belleğin taşıyıcılarından biri olan din adamları, Geç An  k Çağda taşıyıcı olarak değil, 
var olan bir belleği yıkan ve yerine bir yenisini koymayı görev edinen birer güç olarak 
karşımıza çıkarlar. Bu noktada, pagan dünyanın en belirleyici kentsel, toplumsal ve 
dini mekanlarının Geç An  k Çağda yıkımı ve yok edilmesi tüm Roma İmparatorluk 
topraklarında yaşanan bir olgu olarak literatürde yerini bulur. Ancak, bu yıkım tüm 
Roma dünyası için is  nasız bir uygulama olmamış  r. Bugün bildiğimiz pek çok örnek, 
gücü elinde tutanların yeni bir kültürel bellek oluşturma çabalarında, yöntemlerinin 
yok etme değil, dönüştürme/değiş  rme olduğunu düşündürmektedir ki; bu da aslında 
temel sebebin toplumlardaki kentsel aidiyet duygusunun gücünü göstermektedir. 
Bu çalışmada da, pagan inanç ve ritüellerinin merkezinde yer alan bazı kentsel ve 
toplumsal mekanların, Hıris  yanlığa rağmen korunması ve kullanımının devamlılığının 
nedenleri incelenmeye çalışılmış  r.
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VIEWS RELATING TO UTILIZATION AND CONSERVATION OF PAGAN SPACES
DURING THE LATE ANTIQUE PERIOD

 
Assist.Prof.Dr. Şener YILDIRIM

Mersin Üniversitesi

Cultural memory is a binding element that keeps the communi  es together.The 
memory forma  on and social coexistence can be credible with a common past, 
tradi  on, etnicity, sense of belonging along with other mul  pliable components.
Although the sense of belonging could be addressed to one or several, or even the 
en  rety of the community’s common values, what could be implied here is the state 
of spa  al and urban belonging. The urban limits which the common life takes place 
to accommodate urban spaces that faith, ritual, recrea  on, commerce, and other 
components the common life brings and necessiates.Even though the construc  on 
and survival of such kind urban spaces, which appear as a vehicle of cultural memory’s 
outcome and transfer, are resulted from common memory, their physical existence 
is s  ll supported by powerful individuals which indicates their strength and poli  cal 
power.The transfer of power during the Late An  que period actualizedmostly by 
bishops and by less Chris  an and benefi cent city nobles, rather than Boule consisted 
of city nobles and pagan administrators in Roman Imperial Era.The eccleasias  cs as 
one of the carriers of cultural memory, appear as destructors of exis  ng memory 
assigning themselves to replace it rather than being carriers during the Late An  que 
period. At this point, the destruc  on and wiping off  the most signifi ca  ve urban, 
social, and religious spaces of the pagan world in the Late An  que period take place 
in literature as a phenomenon that transpires in the lands of Roman Empire. However, 
this demoli  on prac  ce did not occur without any excep  ons for the en  re Roman 
world. Quite a few known examples signify that the methods of individuals who hold 
power in the eff orts of crea  ng a cultural memory, did not only include destruc  on, 
conversely their methods mainly focused in transforma  on and altera  on; which 
emphasize the power of the sense of urban belonging as an essen  al mo  ve. This 
study aims to examine the reasons how some of the urban and social spaces, which 
centers around the pagan religious prac  ces and rituals, con  nued to be used and 
conserved in spite of Chris  anity.
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KÜLTÜREL MİRAS VE DİJİTALLEŞTİRME: KURAMSAL BİR YAKLAŞIM
Prof.Dr. Bülent YILMAZ
Hace  epe Üniversitesi

İnsan zihninden ve elinden çıkmış ve günümüze kalmış maddi ve manevi tüm ürünleri kültür 
mirası olarak tanımlayabiliriz. Genelde miras ve özel olarak da kültürel miras kullanılarak 
büyütülmeyi içeren bir anlama sahip  r. Mirasın yaşa  lması ve kullanılması beklenir. Kültürel 
miras bağlamında buna “geçmişin gelecek hakkı” diyebiliriz. 
Bilgi ve ile  şim teknolojileri alanında son yıllarda görülen hızlı gelişmeler kültürel miras ürünlerine 
ulaşma olanaklarını ar  rmış  r. Modern kütüphanecilik ve arşivcilik yaklaşımlarının teknoloji ile 
desteklenmesi bilimsel araş  rma altyapısını değiş  rmiş ve güçlendirmiş  r. Özellikle dijitalleş  rme 
uygulamaları kültürel miras ürünlerine erişimin önündeki coğrafi k ve zaman sınırlarını büyük 
ölçüde kaldırmış  r. Dijitalleş  rme entelektüel veya nesnel değere sahip malzemenin korunması, 
yüksek erişim talebinin mevcut olduğu durumlarda bilginin yaygınlaş  rılması, çok kullanılan 
koleksiyonların yıpranmasını engellemeye yönelik koruma-onarım-erişim amacıyla gerçekleş  rilir 
(Ataman, 2004; Ergün, 2009). Bu çerçevede evrensel değer taşıyan el yazmaları, görsel-işitsel 
malzemeler, kütüphane ve arşiv koleksiyonları dijitalleş  rme için öncelikle ele alınması gereken 
kaynaklar arasındadır. Genel olarak kültürel miras ulusal ve uluslararası etkisi, zaman ve tarihsel 
önemi, yer ve mekânsal değeri, insanlık için önemi, konu ve teması, formu/biçimi, toplumsal 
değeri ile nitelendirilmektedir (Interna  onal Advisory Commi  ee, 2003; Oğuz, 2009). Kültürel 
miras kapsamındaki malzemelerin korunması ve çoklu erişiminde dijitalleş  rme önemli 
avantajlar sağlamaktadır. Bu kapsamda dijitalleş  rme uygulamaları içerik transferi ve yeniden 
biçimlendirme biçiminde iki yolla gerçekleş  rilmektedir. Materyale erişimi kolaylaş  rmak ve 
sık kullanımdan kaynaklanacak tahribatlarıönlemek amacıyla materyallere teknoloji transferi 
uygulanabilmektedir (Lyall, 1991; Oğuz, 2009). Dijitalleş  rme çabaları, kültür mirasını korumak, 
bu mirasa vatandaşların daha iyi erişimini sağlamak, ilgili alanda eği  m programları oluşturmak 
ve elektronik içerik endüstrilerini geliş  rmek için ‘yaşamsal bir etkinlik’ olarak algılanmaktadır 
(Uçmaz ve Yılmaz 2015). Bu bildiride, kültürel miras ve dijitalleş  rme kavramları bilgi ve belge 
yöne  mi (kütüphanecilik ve arşivcilik) yaklaşımlarıçerçevesinde tar  şılacak ve dijitalleş  rmenin 
kültürel mirasın korunması ve erişimde sunduğu olanaklar açıklanmaya çalışılacak  r.
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CULTURAL HERITAGE AND DIGITALIZATION: A THEORETICAL APPROACH
Prof.Dr. Bülent YILMAZ
Hace  epe University

All the material and spiritual products of the human mind and out of human hand which have lasted 
 ll today can be defi ned as cultural heritage. It has a meaning which grows by the use of in general, 

heritage and, in par  cular, cultural heritage. It is expected that the heritage will be kept alive and 
used. In the context of cultural heritage, this can be called “the right of the past on the future”.
Recent rapid improvements in informa  on and communica  on technologies have also increased 
access opportuni  es to cultural heritage products. Suppor  ng modern librarianship and record 
keeping with technology has changed and strengthened the basis of scien  fi c researches. 
Digi  za  on prac  ces have almost removed especially the borders of geography and  me in 
accessing cultural heritage products. The purpose of digi  za  on is to safeguard the material 
with intellectual and objec  ve value, to popularize informa  on when there is high demand, to 
protect-repair-access to prevent much-used collec  on from wearing off  (Ataman, 2004; Ergün, 
2009). Within this framework, universally valuable manuscripts, audio-visual materials, library 
and archive collec  ons are among the sources that primarily need to be digi  zed. Cultural 
heritage is generally characterized with its na  onal and interna  onal infl uence,  mewise and 
historical importance, spa  al value, importance for humanity, themes and subjects, forms and 
shapes and social eff ects (Interna  onal Advisory Commi  ee, 2003; Oğuz, 2009).Digi  za  on 
provides many opportuni  es in protec  on and mul  -access of materials that are cultural 
heritage. In this context, digi  za  on can be prac  ced in two ways which are content transfer 
and remodeling. Technological transfer can be applied to the materials to make it easier to 
access them and to avoid destruc  on due to common use (Lyall, 1991; Oğuz, 2009). Digi  za  on 
is perceived as ‘a vital ac  vity’ to safeguard digital heritage, to help the ci  zens access it in a 
be  er way, to create an educa  on program in the related fi eld and to improve industries of 
electronic contents (Uçmaz and Yılmaz 2017). 
In this paper, the concepts of cultural heritage and digitaliza  on will be discussed in the context of 
informa  on management (librarianship and record keeping) approaches, and the opportuni  es 
of the digitaliza  on to protect and access the cultural heritage will be tried to be explained.
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RADYODAN GÖRDÜKLERİM: YAYINCININ BELLEĞİ

Ayşe YÜRÜK
TRT Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

İnsan radyodan nasıl görür? Tek malzemesi ses olan ile  şim aracı ne zaman göz haline 
gelir? Meslek olarak yapılmaya başlandığında... 1991’de Diyarbakır’la başlayan, ilk 
ha  a Van üzerinden Hakkari’ye yolculuk sonrasında kalınan 4 yıl boyunca bölgeyi adım 
adım dolaşıp röportajlar yap  ktan sonra 1995’de Trabzon’da yeni bir hayat... 1999’dan 
bugüne Ankara’da süren radyo programcılığı...

26 yılda farklı bölgelerden binlerce insan tanıyıp, binlerce program yapan biri olarak  
radyodan bak  ğımda ne gördüm, ne öğrendim:

-İnsanların hassasiyetlerine saygılı olmayı...Ne kadar iyi niyetle ve saygıyla yaklaşırsan 
aynı biçimde karşılık alındığını...

-İlham vermenin çok önemli olduğunu...Bana ilham veren pek çok insan oldu, hepsine 
minne  arım. Umarım ben de başkalarına ilham veriyorumdur...

-Yap  ğım her şeyde mutlaka kamu yararını gözetmeyi...Bir şeyin sadece ilginç ya da 
farklı olmasının haber ya da program yapmak için yeterli gelmeyeceğini ille de her 
seferinde şu soruyu sormak gerek  ğini: “Bunun bilinmesinde, yayınlanmasında kamu 
yararı var mı?”

-Bilimi üre  ldiği üniversitelerden çıkarıp halkla buluşturmanın, öğrenci ye  ş  rmek, 
akademik çalışma yapmak kadar önemli olduğunu...Bilgiyi üretmek kadar yaymanın 
da gerekli olduğunu...

İşe başladığımda dak  lo vardı, şimdi ise bilgisayar var...Ses kayıt cihazları küçüldü. 
İsterseniz cep telefonunuzla dünyanın her hangi bir yerinden görüntülü yayın 
yapabiliyorsunuz. Yayıncılıkta kullanılan araç, gereçler değiş   ama bir de değişmeyenler 
var: Değerler. 
- İnsana saygı ve özen
- Ön yargılı olmama
- Kendini ifade etme ile meydan okuma arasında fark olduğu
- Farklılıklardan korkmamak, bunun en büyük zenginliğimiz olduğunu bilmek
    
Benim radyocu olarak gördüklerimden bazıları bunlar... Öğretmen, öğrenci, asker, 
doktor, avukat olarak sizlerin gördükleri, yaşadıklarıçok daha farklı... Biraraya gelip 
anla   ğımızda birbirimizi anlayacağız ve tam olacağız.

“Bir yerde herkes birbirine benziyorsa orada kimse yok demek  r” M. Foucault  
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WHAT I HAVE SEEN THROUGH THE RADIO: BROADCASTER’S MEMORY

Ayşe YÜRÜK
TRT Turkish Radio and Television Associa  on

How does a person see through the radio? How does a media, whose only material is 
sound, become an eye? When it is being prac  ced as a profession…Radio programming, 
which starts in Diyarbakır in 1991, a  er the trip to Hakkâri through Van in the fi rst 
week, going and seeing every part of the region and making interviews for four years, 
then a new life in Trabzon star  ng from 1995…Radio programming in Ankara star  ng 
from 1999 un  l today …

As a person, who met thousands of people from various regions and who made 
thousands of radio programs during these 26 years, what did I see through the radio 
and what did I learn:

-To respect sensi  vi  es of people…As you approach with respect and good faith, you 
will get a response likewise…
-How important is to inspire…Many people inspired me, I am grateful to all of them. I 
hope I am inspiring others too…
-Being absolutely Public-Minded in each and every ac  on…If something is only 
interes  ng or diff erent, these characteris  cs are not enough to make news or a 
program out of it and one should always ask that ques  on: “Is there public-interest for 
making this to be known, to be broadcasted?”
-Taking science out of the universi  es, where it was produced and bringing it together 
with the public is as important as educa  ng students and doing academic studies…
Spreading knowledge is as necessary as producing it…

There were typewriters when I began to work and now there are computers…Tape 
recorders became smaller. If you want, you can digital broadcast or broadcast live 
videos from everywhere in the world by your mobile phone. The equipments used in 
broadcas  ng were changed, but there are s  ll something, that are the same:

-Values
-Respect and care for human
- Keeping an open mind
- There is a diff erence between self-expression and confronta  on
- Not being afraid from diff erences, knowing that they are our biggest wealth

These are some of what I saw as a radio programmer…What you see and experience as 
a teacher, student, soldier, doctor,  as an advocate diff er very much…We will understand 
each other and become whole, when we come together  and talk together…
“If every person looks like each other somewhere, then there is nobody there” M. 
Foucault
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