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EDİTÖRDEN 

İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi - İnTOBA adlı dergimizin ilk sayısını yayıma hazır 

hale getirmenin heyecan ve mutluluğu içerisindeyiz. Temel gayemiz özgün, nitelikli ve tercih edilen bir 

akademik dergiyi bilim dünyasının hizmetine sunmaktır. 

Bu bağlamda İnTOBA, ulusal ve uluslararası alanında saygın akademisyenlerden oluşmuş 

yayın kurulu ile özgün çalışmaları, dünya kamuoyuna belirlenen zaman dilimleri aralığında ulaştırmayı 

hedeflemektedir. Uluslararası bir dergi olarak dünya standartlarının yakalanması önceliğimizdir. 

Derginin yayın kalitesinin artırılması ve ulusal/uluslararası indekslere girmesi en önemli vizyonumuzu 

oluşturmaktadır.  

Bir toplumun hafızasını oluşturan ve bünyesinin ayakta kalmasını sağlayan disiplinler arasında 

sosyal bilimler, dil, kültür, sanat ve eğitim bilimleri yer almaktadır. Toplum hafızası ne kadar dinamik 

ve sağlam olursa toplumların ilerleme ve aydınlanma süreçleri de o denli kolay gerçekleşir. Bu 

doğrultuda birinci sayımızda bilim, tarih, felsefe, sanat ve eğitim bilimleri makaleleriyle 

okuyucularımızla buluşuyoruz. Dergide yer alan makalelerin ana muhtevaları şu şekilde özetlenebilir. 

Jyldyz Urmanbetova, “Nomadic Culture as Archetype of Central Asian Culture” başlıklı 

makalesinde,  

“20. yüzyılda dünyanın ontolojik birliğinin yok edilmesiyle bağlantılı olarak, birçok felsefe 

kavramının yüksek statüsünü kaybettiği ve çok değişkenli anlamlar olarak görülmeye başlandığını ifade 

etmektedir. Ayrıca Orta Asya'nın (Kırgızistan) kırılmasında, kültür arketipleri fikrinin tekrar tekrar 

gündeme getirilmesi, arketiplere itiraz ve varlığın kayıp anlamını elde etmenin seçenekleri üzerinde 

durmaktadır.”  

Ayhan Yalçın, “İçel’de Keşli Yörükleri” başlıklı makalesinde,  

“16.Yüzyıldan itibaren Eski-il kazasında görülen Keşli Yörüklerinin, tahminen 17. Yüzyıl 

ortalarında İçel sancağına göç ettiğine, bu Yörüklerin Gülnar kazası Sarıekinlik mahallinde, Silifke ve 

Tarsus kazalarında yaşadıklarına değinmektedir. Ayrıca Keşli Yörükleri hakkında özellikle 19. 

Yüzyılda temettuat defterlerinde ve hükümete sunulan raporlarda ayrıntılı bilgilerin bulunduğu 

belirtilmektedir.” 

Mahmut Çıtırık ve Ali Taş, “İlköğretimdeki Mevsimlik Gezici Tarım İşçisi Öğrencilerin Eğitim 

Yönetimine Olan Etkilerinin İncelenmesi (Şanlıurfa Örneği)” başlıklı makalede, 

“ilköğretimdeki mevsimlik gezici tarım işçisi öğrencilerin, eğitim yönetimine olan etkilerini 

incelemektedir. Nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni ile yapılan bu araştırmanın 
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katılımcılarını amaçlı örneklem yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklem yoluyla seçilen 44 

eğitim yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmada, beş açık uçlu soru ve bu sorulara bağlı alt sorulardan 

oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır.” 

Mehmet Nuri Şanda, “Halep Vilayetinde Kayıt Altına Alınan Aşiretler (1909)” başlıklı 

makalesinde,  

“1909 yılında Halep vilayeti dâhilinde yaşamış olan aşiretler ve bu aşiretlerin hane/nüfus 

sayıları hakkında bilgiler vermektedir. Çalışma dört ana bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde 

araştırmanın ana muhtevası, yöntemi, problematiği ve önemi üzerinde durulmaktadır. İkinci bölümünde 

Halep vilayetinin konumu, nüfusu ve idari yapısına değinildikten sonra aşiretlerin genel durumu 

hakkında bilgiler verilmektedir. Üçüncü bölümünde 1909 yılında Halep vilayeti dâhilinde tespit edilen 

aşiretler, hane sayıları ve nüfusları açıklanmaktadır. Sonuç bölümünde ise araştırma sonucunda tespit 

edilen bulgular ve elde edilen sayısal veriler değerlendirilmektedir.”  

Murat Sorgu, “Türkiye Cumhuriyeti’nde Harf İnkılâbının Uygulanması Sürecinde Karşılaşılan 

Problemlere Yönelik Genel Bir Değerlendirme (1928-1958)” başlıklı makalesinde,  

“Tek Parti dönemi, Türk tarihinin modernleşme sürecinde önemli ve nihai bir noktayı teşkil 

etmektedir. Hatırlanacağı üzere, 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yapılan reform çalışmaları, 

Cumhuriyet döneminde daha güçlü bir zeminde ve inkılâp istikametinde ilerlemiştir. Cumhuriyetin 

kurucuları, reformist olduklarından bu süreçte ideal bir düzene ulaşmak için köklü değişimlerin yolunu 

açmaktan imtina etmemişlerdir. Bu girişimlerin en önemlilerinden biri de Tek Parti döneminin sancılı 

ve zorlu girişimlerinden biri olan Harf İnkılabıdır. Bu çalışma Harf İnkılâbının uygulanma sürecinde 

gelişen sorunları analiz etmeye yönelik olmakla birlikte devrime yönelik olumlu ve olumsuz 

yaklaşımları arşiv belgeleri ışığında genel bir surette değerlendirmeyi amaçlamaktadır.”  

Pınar Şanda, “Okul Müdürlerinin Sosyal Zekâ Düzeyleri İle Öğretmenlerin İş 

Performanslarının İncelenmesi” başlıklı makalesinde,  

“Öğretmenlerin denetime ilişkin tutumları ile mesleki öğrenmeleri arasında anlamlı ilişki olup 

olmadığını incelemektedir. Araştırma nicel desenle yürütülen, “İlişkisel Tarama Modeli” esas alınarak 

yapılmıştır. Seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenen araştırma örneklemini 2018-2019 Eğitim Öğretim 

yılında Şanlıurfa ili Haliliye ilçesinde bulunan ilkokul ve ortaokullarda görev yapan toplam 200 

öğretmen oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan 200 öğretmenin %53’ü (106) kadın, %47’si (94) ise 

erkektir.  

Mehmet Ali Kaynar, “Türkiye’de Yüksek Eğitim Düzeyinde Sanat Eğitimi Uygulamalarında 

Karşılaşılan Sorunlar” başlıklı makalesinde,   

“Sanat eğitimi ile bireylerin yaratıcılıkları ön plana çıkarılmakta, düşünme metotları 

geliştirilmekte ve her bireyin kişisel gelişimine paralel yönlendirmeler yapılabilmektedir. Sanat 

eğitimleri, eğitim ve öğretim hayatının neredeyse her kademesinde verilirken bu eğitim 

sırasında birtakım sorunlarla da karşılaşılmaktadır. Bu araştırmada, yükseköğretim düzeyinde hizmet 

veren kurumların sanat eğitimi konusunda karşılaştıkları sorunlara yer verilmektedir.” 

Bu güzel dergiyi bilim dünyasına kazandıran bütün yayın kuruluna, hakem heyetine ve yazarlara 

teşekkürü bir borç bilirim. Gelecek sayılarda buluşmak dileğiyle… 

Dr. Öğr. Üyesi Doğan GÜN 
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